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ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΦΑ  ΜΕ ΚΟΠΟ ΣΗΝ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΜΕΙΩΗ 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΠΗΡΕΙΕ 
ΓΙΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
(Με άςκηςη δικαιώματοσ 
προαίρεςησ) υνολική Δαπάνη 
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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ Δθμόςιασ Σφμβαςθσ Ρρομικειασ (Μεικτι Σφμβαςθ), 

«Αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ του Διμου Βζλου-Βόχασ με ςκοπό τθν 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ και τθν μείωςθ του κόςτουσ λειτουργίασ», 

 

που αφορά ςτθν υλοποίθςθ προμικειασ φωτιςτικϊν ςωμάτων, λαμπτιρων και λοιποφ 
εξοπλιςμοφ, κακϊσ και ςτθν παροχι υπθρεςιϊν, για τθν αναβάκμιςθ του φωτιςμοφ των 
δθμοςίων χϊρων του Διμου, ιτοι του φωτιςμοφ των οδϊν, πλατειϊν, πάρκων, παιδικϊν χαρϊν 
και λοιπϊν κοινοχριςτων χϊρων του Διμου. 
 
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κακορίηεται ςε δζκα (10) ζτθ, με δικαίωμα του Διμου για παράταςι 
τθσ για πζντε (5) επί πλζον ζτθ (δικαίωμα προαίρεςθσ) για τθν διαχείριςθ του ςυςτιματοσ 
φωτιςμοφ του δθμοςίου χϊρου του Διμου. 
 
Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτα 1.702.955,00 € πλζον δικαιϊματοσ 
προαίρεςθσ (25%) ποςοφ 425.738,75 € πλζον δαπάνθσ Φ.Ρ.Α. (24%) ποςοφ 510.866,50 €.  
Θ ςυνολικι δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των 2.639.580,25 €. 

 
 
 
 
 
 
 
………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ 

 

Επωνυμία Διµοσ Βζλου Βόχασ  

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Σπ. Κοκκϊνθ 2 

Ρόλθ Ηευγολατιό Κορινκίασ  

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 20001 

Χϊρα Ελλάδα  

Κωδικόσ ΝUTS EL 652 

Τθλζφωνο 2742360512-513 

Φαξ 2741500301 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο tm@1306.syzefxis.gov.gr  

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Ρ.Μαυραγάνθσ  

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL) https://velovocha.gr/ 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Α.Α.) 
Θ Ανακζτουςα Αρχι (Α.Α.) είναι ο Διμοσ Βζλου-Βόχασ και ανικει ςτον Υποτομζα Ο.Τ.Α. τθσ 
Γενικισ Κυβζρνθςθσ. 
 
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι, ωσ  Οργανιςμόσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, 
θ εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν εντόσ των διοικθτικϊν του ορίων, ςτα πλαίςια του ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
- Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», και του Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων». 
 
Στοιχεία Επικοινωνίασ 
α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν 
θλεκτρονικι πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., 
κακϊσ και μζςω τθσ δικτυακισ πφλθσ του Διμου ςτθν διεφκυνςθ: https://velovocha.gr/  
β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ: 
www.promitheus.gov.gr 
γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ 

  
 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

 

Είδοσ διαδικαςίασ 
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16, ςε 
ςυνδυαςμό με τον Ν.3255/2010 περί ενεργειακϊν υπθρεςιϊν. 
 
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Βζλου-Βόχασ. Θ δαπάνθ για 
τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν πίςτωςθ με Κ.Α. 02.7135-09 του προχπολογιςμοφ του 
Διμου Βζλου-Βόχασ, των οικονομικϊν ετϊν,  2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 
2027,2028. Σε περίπτωςθ παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ για πζντε (5) επί πλζον ζτθ, προβλζπεται θ 
εγγραφι αντιςτοίχου ςχετικισ πίςτωςθσ για τα οικονομικά ζτθ, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032. 
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Εκτιμάται θ κάτωκι κατανομι των προβλεπόμενων εγγραφϊν δαπανϊν κατ’ ζτοσ: 
 
 

 
 
 

ΕΤΟΣ 

Κ.Α.  20.7135-09 
“Αναβάθμιςη του ςυςτήματοσ οδοφωτιςμού του Δήμου 

Βέλου-Βόχασ  με ςκοπό την εξοικονόμηςη ενέργειασ και 

την μείωςη του κόςτουσ λειτουργίασ» 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 
(Με Φ.Π.Α., χωρίσ δικαίωμα προαίρεςησ) ςε €. 

2019 5.000,00 

2020 210.166,42 

2021 273.216,35 

2022 315.249,63 

2023 294.232,99 

2024 273.216,35 

2025 231.183,06 

2026 210.166,42 

2027 168.133,14 

2028 131.099,85 

ΤΝΟΛΑ 2.111.664,20 € 

 
 
 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

 
Αντικείμενο τθσ Δθμόςιασ Σφμβαςθσ Ρρομικειασ (Μεικτι Σφμβαςθ) «Αναβάκμιςθ του 
ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ του Διμου Βζλου-Βόχασ με ςκοπό τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και 
τθν μείωςθ του κόςτουσ λειτουργίασ», είναι:  
 
α.  Θ προμικεια, με τθν μορφι ςφμβαςθσ μακροχρόνιασ μίςκωςθσ και αποκλειςτικό δικαίωμα 
του Διμου αγοράσ των υλικϊν ςτο τζλοσ τθσ ςφμβαςθσ,  του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ, 
περιλαμβανομζνων των εξόδων εγκατάςταςθσ του, για τθν αντικατάςταςθ μζχρι 5.605 τεμαχίων 
φωτιςτικϊν με φωτιςτικά αυξθμζνθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κακϊσ και ο περιγραφόμενοσ 
εξοπλιςμόσ για τθν διαχείριςθ και τον ζλεγχο τθσ λειτουργίασ κακϊσ και προλθπτικισ 
ςυντιρθςθσ του ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ δαπάνθσ μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α, εννιακοςίων πενιντα ζξι χιλιάδων και εξακοςίων πενιντα πζντε 
ευρϊ (956.655,00 €), όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτθν ςυνθμμζνθ μελζτθ. 
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β. Θ  παροχι από τον ανάδοχο των υπθρεςιϊν αναβάκμιςθσ, διαχείριςθσ, λειτουργίασ και  
ςυντιρθςθσ ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ δαπάνθσ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α, τετρακοςίων 
εξιντα ζξι χιλιάδων και πενιντα ευρϊ (466.050,00 €), όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτθν 
ςυνθμμζνθ μελζτθ. 
 
γ. Τθν παροχι υπθρεςιϊν για τθν εγκατάςταςθ των φωτιςτικϊν ςωμάτων και των λοιπϊν 
υλικϊν, όπωσ περιγράφεται αναλυτικά ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι τθσ παροφςασ μελζτθσ, 
ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ δαπάνθσ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., διακοςίων ογδόντα χιλιάδων 
και διακοςίων πενιντα ευρϊ (280.250,00 €). 
 
κακϊσ και (δικαιϊματα προαίρεςθσ) για τθν υλοποίθςθ επί πλζον προμθκειϊν φωτιςτικϊν 
ςωμάτων, μετά των αντιςτοίχων λαμπτιρων φωτιςμοφ και υπθρεςιϊν όπωσ αναλφονται ςτθν 
ςυνθμμζνθ μελζτθ του Τεχνικοφ Συμβοφλου του Διμου. 
 
Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων 
προαίρεςθσ, ανζρχεται ςτο ποςόν των δφο εκατομμυρίων εκατόν είκοςι οκτϊ χιλιάδων 
εξακοςίων ενενιντα τριϊν ευρϊ και εβδομιντα πζντε λεπτϊν (2.128.693,75 €), πλζον του 
αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. (24%), ιτοι ποςοφ πεντακόςιων δζκα χιλιάδων οκτακοςίων ογδόντα ζξι 
ευρϊ και πενιντα λεπτϊν (510.886,50 €).  
 
Θ ςυνολικι προβλεπόμενθ δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςόν των δφο εκατομμυρίων εξακοςίων 
τριάντα εννζα χιλιάδων πεντακόςιων ογδόντα ευρϊ και είκοςι πζντε λεπτϊν (2.639.580,25 €). 
 
Κακϊσ θ αξία των περιγραφόμενων προμθκειϊν είναι υψθλότερθ από τθν αξία των 
περιγραφόμενων υπθρεςιϊν, κφριο αντικείμενο τθσ Δθμόςιασ φμβαςθσ είναι θ προμικεια. 
Συνεπϊσ θ δθμόςια ςφμβαςθ κα ανατεκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ περί προμθκειϊν, βάςει τθσ 
παραγρ. 2 του άρκρου 4 του Ν. 4412/16. ςε ςυνδυαςμό με τον Ν.3255/2010 περί ενεργειακϊν 
υπθρεςιϊν Θ παροφςα δθμόςια ςφμβαςθ δεν διαιρείται ςε τμιματα. 

Ονοματολογίεσ τθσ Δθμόςιασ φμβαςθσ: 
 
Σφμφωνα με τον Κανονιςμό 213/2008 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, περί κοινοφ λεξιλογίου για τισ 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ (Common Procurement Vocabulary - CPV) θ ανωτζρω Δθμόςια Σφμβαςθ 
Ρρομθκειϊν & Υπθρεςιϊν (Μεικτι Σφμβαςθ) ταξινομείται με CPV υπό τουσ κάτωκι αρικμθτικοφσ 
κωδικοφσ: 
 

Αi 

Βi 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ / ΤΠΗΡΕΙΑ 

 
CPV 

 
Αντικείμενο 

 

Α1 

Α3 

Προμικεια Φωτιςτικϊν Σωμάτων 
Δθμοςίου Χϊρου 

34991000-0 
«Φωτιςτικά ςϊματα 
υπαίκριων χϊρων». 

 

Α2 

Α3 

Προμικεια Εξοπλιςμοφ Ελζγχου 

Φωτιςτικϊν Σωμάτων Δθμοςίου 

Χϊρου 
32441200-8 

«Εξοπλιςμόσ τθλεμετρίασ 

και ελζγχου». 
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Β1 

Τπθρεςίεσ Εγκατάςταςθσ και 

Αναβάκμιςθσ Φωτιςτικϊν 

Συςτιματοσ Φωτιςμοφ Δθμοςίου 

Χϊρου 

51110000-6 

«Τπθρεςίεσ 

εγκατάςταςθσ 

θλεκτρολογικοφ 

εξοπλιςμοφ». 

 

Β2 

Β3 

Τπθρεςίεσ Διαχείριςθσ υςτιματοσ 

Φωτιςμοφ Δθμοςίου Χϊρου 
50232100-1 

«υντιρθςθ 

εγκαταςτάςεων 

δθμόςιου φωτιςμοφ». 

 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο των ειδϊν και των ποςοτιτων που περιγράφονται 
ςτθν ςχετικι μελζτθ του Διμου. 
 
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κακορίηεται ςε 10 ζτθ, με δικαίωμα του Διμου για παράταςι τθσ για 
πζντε (5) επί πλζον ζτθ (δικαίωμα προαίρεςθσ) για τθν διαχείριςθ του ςυςτιματοσ φωτιςμοφ 
του δθμοςίου χϊρου του Διμου. 
 
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτθν 
ςχετικι μελζτθ του Τεχνικοφ Συμβοφλου του Διμου Βζλου-Βόχασ θ οποία επιςυνάπτεται. 
 
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά, βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ και κόςτουσ κφκλου ηωισ. 
 
 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο 

 
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατ’ 
εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 ΝΟΜΟΣ 4555/2018, Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ - 
Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και 
αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»+ - υκμίςεισ για τον 
εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ΦΟΔΣΑ - υκμίςεισ για τθν 
αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν 
απονομι ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ - Λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου 
Εςωτερικϊν και άλλεσ διατάξεισ. 

 του Ν.3255/2010 περί ενεργειακϊν υπθρεςιϊν. 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ 
τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ 
Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1, 

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 
2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 
ςυναλλαγζσ», 

 του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων 
Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 21γσ 
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Ιουνίου 1989 (L 395) και τθν Οδθγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 
1992 (L 76), όπωσ τροποποιικθκαν με τθν Οδθγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L335)» *Μζχρι τισ 
31/03/2017], 

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…», 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 
και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
"Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ 
διατάξεισ” 

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ 
διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 
(Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ 
διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του 
ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 
μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ 
απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με 
αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν 
εξωχϊριεσ εταιρίεσ”, 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ», 

 του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” 
και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα”, 

 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», 

 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα 
και ςτοιχεία”, 

• του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”+ 

 τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «φκμιςθ των ειδικότερων 
κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
Συμβάςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και 
Δικτφων » 

 τθσ με αρ. Ρ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν 
διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ 
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παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, 
κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και 
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 τθσ 131/2018 απόφαςθσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, με τθν οποία εγκρίκθκαν οι τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ, το πλιρεσ τεφχοσ τθσ μελζτθσ κακϊσ και θ διενζργεια τθσ προμικειασ με 
Θλεκτρονικό Ανοικτό Διεκνι Διαγωνιςμό, (ΑΔΑ: ΩΟΝΜΩ9Ρ-ΦΕΞ).  

 του πρωτογενοφσ αιτιματοσ που καταχϊρθςε ο Διμοσ ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων, για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, το οποίο ζλαβε Αρικμό 
Διαδικτυακισ Ανάρτθςθσ Μθτρϊου ΑΔΑΜ «19REQ004645654 2019-03-20», 

 τθσ υπ. αρικμ. 77/20-03-2019  απόφαςθσ ζγκριςθσ δαπάνθσ-διάκεςθσ πίςτωςθσ και 
ανάλθψθσ υποχρζωςθσ θ οποία αναρτικθκε  ςτο διαδίκτυο (Ρρόγραμμα  Διαφγεια) 
λαμβάνοντασ  ΑΔΑ: 6Ω5ΜΩ9Ρ-04Ν.  

 τθσ 244/2018 (7ΔΓΕΩ9Ρ-Κ1Γ) απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία 
κακορίςκθκαν οι όροι του διαγωνιςμοφ για τθν Δθμόςια Σφμβαςθ Ρρομικειασ (Μεικτι 
Σφμβαςθ) «Αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ του Διμου Βζλου-Βόχασ με ςκοπό τθν 
εξοικονόμθςθ ενζργειασ και τθν μείωςθ του κόςτουσ λειτουργίασ». 

 Το από 19/3/2019 τεκμθριωμζνο αίτθμα του διατάκτθ 

 Τθν υπ’ αρικμ 27/04-3-2019 Α.Ο.Ε για τθν ακφρωςθ του προθγοφμενου διαγωνιςμοφ (με 
αρκμ. ΕΣΘΔΘΣ 69076) και τθν επανάλθψι του χωρίσ αλλαγι των όρων  
 
 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ 

 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ (υποβολισ) των προςφορϊν είναι θ 25/04/2019 και ϊρα 
10:00 π.μ. Θ διαδικαςία (αποςφράγιςθ προςφορϊν) κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ 
του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ του ωσ άνω ςυςτιματοσ, ςε θμερομθνία και ϊρα που κα κοινοποιθκεί μζςα 
από το ςφςτθμα.  
 

1.6 Δθμοςιότθτα 

 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 
22/03/2019 ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  
 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα καταχωρθκεί ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ). 
 
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ 
του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  , όπου ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό 72156. 
 
Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, 
ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 : 
 

Τίτλοσ εφθμερίδασ Τθλζφωνο Fax E-mail 

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

(εβδομαδιαία)  

2741026950 2741080120 fonikor1@gmail.com 
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ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ 

(εβδομαδιαία) 

6985653033  info@koriktiaki.gr 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ 

(ημερήζια)  

2741026720 2741026720 korime33@otenet.gr 

Τίτλοσ εφθμερίδασ 
Θμερομθνία 

αποςτολισ 

Θμερομθνία 

δθμοςίευςθσ 

Θ ΦΩΝΘ ΤΘΣ ΚΟΙΝΘΙΑΣ (εβδομαδιαία)  22/3/2019 28/03/2019 

ΚΟΙΝΘΙΑΚΘ (εβδομαδιαία) 22/3/2019 30/03/2019 

ΚΟΙΝΘΙΑΚΘ ΘΜΕΑ (θμεριςια)  22/3/2019 26/03/2019 

 
Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 
 
Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Βζλου-Βόχασ ςτθ  
διεφκυνςθ (URL): www.velo-vocha.gr ςτθν διαδρομι : 
https://velovocha.gr/category/apofaseis-syllogikon-organwn/prokhrixeis/ 
 
Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 
Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον Ανάδοχο. 
 
 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

 
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον 
επιλεγοφν, τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, 
το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 
4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που 
επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και 
υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν 
που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
Ο Διμοσ λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα, κατά τισ επόμενεσ παραγράφουσ, για α) τθν 
αποτελεςματικι πρόλθψθ, β) τον εντοπιςμό και γ) τθν επανόρκωςθ ςυγκροφςεων ςυμφερόντων 
που προκφπτουν κατά τθ διεξαγωγι διαδικαςιϊν ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου 
του ςχεδιαςμοφ και τθσ προετοιμαςίασ τθσ διαδικαςίασ, κακϊσ και τθσ κατάρτιςθσ των 
εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, οφτωσ ϊςτε να αποφεφγονται τυχόν ςτρεβλϊςεισ του ανταγωνιςμοφ 
και να διαςφαλίηεται θ ίςθ μεταχείριςθ όλων των οικονομικϊν φορζων. 
 
Κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων ςυντρζχει ιδίωσ όταν τα πρόςωπα τθσ επόμενθσ 
παραγράφου, ζχουν, άμεςα ι ζμμεςα, χρθματοοικονομικό, οικονομικό ι άλλο προςωπικό 
ςυμφζρον, το οποίο κα μποροφςε να εκλθφκεί ωσ ςτοιχείο που κίγει τθν αμερολθψία και τθν 
ανεξαρτθςία τουσ ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Θ ςφγκρουςθ ςυμφερόντων αφορά ιδίωσ τα ακόλουκα πρόςωπα: 
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α) Μζλθ του προςωπικοφ του Διμου ι του παρόχου υπθρεςιϊν διαδικαςιϊν ςφναψθσ 
ςυμβάςεων, ο οποίοσ ενεργεί εξ’ ονόματοσ του Διμου, ςυμπεριλαμβανομζνων των μελϊν των 
αποφαινόμενων ι/και γνωμοδοτικϊν οργάνων ι/και 
β) τα μζλθ των οργάνων διοίκθςθσ ι άλλων οργάνων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι/και 
γ) Τουσ ςυηφγουσ και ςυγγενείσ εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ, κατ’ ευκεία μεν γραμμι 
απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε ζωσ και τζταρτου βακμοφ των προςϊπων των περιπτϊςεων αϋ και 
βϋ, τα οποία: 
γα) Εμπλζκονται ςτθ διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου 
του ςχεδιαςμοφ και τθσ προετοιμαςίασ τθσ διαδικαςίασ, κακϊσ και τθσ κατάρτιςθσ των 
εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ ι/και 
γβ) μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ τθσ διαδικαςίασ. 
 
Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ άρκρου ωσ ςυμφζροντα νοοφνται προςωπικά, οικογενειακά, 
οικονομικά, πολιτικά ι άλλα κοινά ςυμφζροντα με τουσ υποψθφίουσ ι προςφζροντεσ ι με τουσ 
υπεργολάβουσ αυτϊν ι με οποιοδιποτε μζλοσ υποψιφιασ/προςφζρουςασ ζνωςθσ οικονομικϊν 
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων επαγγελματικϊν ςυμφερόντων, όπωσ 
ιδίωσ: 
α) Θ ςυμμετοχι προςϊπου τθσ παρ. 3 του Ν. 4412/2016 ςτα όργανα διοίκθςθσ ι διαχείριςθσ 
ενόσ οικονομικοφ φορζα, όταν ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ που διενεργεί ο Διμοσ. 
β) Θ κατοχι από πρόςωπο των περιπτϊςεων αϋ ι/και βϋ τθσ παρ. 3 του Ν. 4412/2016, ποςοςτοφ 
άνω του 0,5% των μετοχϊν, εταιρικϊν μεριδίων ι άλλθσ φφςθσ δικαιωμάτων επί του κεφαλαίου 
οικονομικοφ φορζα που ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, εφόςον θ 
κατοχι του ανωτζρω ποςοςτοφ επιτρζπει τθ ςυμμετοχι ςτθ διαχείριςθ του φορζα αυτοφ. 
γ) Θ φπαρξθ, κατά τθ χρονικι περίοδο που ζχει ωσ αφετθρία δϊδεκα (12) μινεσ πριν από τθν 
ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ και λιξθ τθν θμζρα ςφναψθσ αυτισ, ςυμβατικοφ 
δεςμοφ που αφορά είτε ςτθν παροχι εξθρτθμζνθσ εργαςίασ είτε ςτθν εκτζλεςθ ζργου ι παροχι 
υπθρεςιϊν ι προμικεια αγακϊν μεταξφ ενόσ προςϊπου των περιπτϊςεων αϋ ι/και βϋ τθσ παρ. 
3 του Ν.4412/2016, με οικονομικό φορζα, που ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ. 

 
Τα πρόςωπα που αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ αϋ και βϋ τθσ παρ. 3 του Ν.4412/2016 
υποχρεοφνται να γνωςτοποιιςουν εγγράφωσ ςτον Διμο τυχόν ςφγκρουςθ ςυμφερόντων των 
ιδίων ι των ςυγγενικϊν τουσ προςϊπων, υπό τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ γϋ τθσ παραγράφου 3, 
ςε ςχζςθ με οποιονδιποτε υποψιφιο ι προςφζροντα, από τθ ςτιγμι που λαμβάνουν γνϊςθ τθσ 
εν λόγω ςφγκρουςθσ, προκειμζνου ο Διμοσ να είναι ςε κζςθ να προβεί ςε διορκωτικζσ 
ενζργειεσ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 6. Ραράλλθλα, τα πρόςωπα αυτά οφείλουν να απζχουν 
από κάκε ενζργεια ςχετικι με τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ μεικτισ ςφμβαςθσ. 
 
Εάν ζνασ υποψιφιοσ, ζνασ προςφζρων ι μια επιχείρθςθ που ςχετίηεται με υποψιφιο ι 
προςφζροντα ζχει παράςχει ςυμβουλζσ ςτον Διμο είτε εντόσ είτε εκτόσ του πλαιςίου του 
άρκρου 46 του Ν.4412/2016 ι ζχει εμπλακεί με οποιονδιποτε τρόπο ςτθν προετοιμαςία τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ο Διμοσ λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για να διαςφαλίηει τθ 
μθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ λόγω τθσ ςυμμετοχισ του εν λόγω υποψθφίου ι 
προςφζροντα. 
 
Τα εν λόγω μζτρα περιλαμβάνουν τθ γνωςτοποίθςθ ςτουσ λοιποφσ υποψθφίουσ και 
προςφζροντεσ ςχετικϊν πλθροφοριϊν που ανταλλάχκθκαν ςτο πλαίςιο τθσ προθγοφμενθσ 
εμπλοκισ του υποψθφίου ι του προςφζροντοσ ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ 
μεικτισ ςφμβαςθσ και τον προςδιοριςμό επαρκϊν προκεςμιϊν για τθν παραλαβι των 
προςφορϊν. Ο εμπλεκόμενοσ υποψιφιοσ ι προςφζρων αποκλείεται από τθ διαδικαςία μόνο 
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εάν δεν υπάρχει άλλοσ τρόποσ να διαςφαλιςτεί ςυμμόρφωςθ με τθν υποχρζωςθ τιρθςθσ τθσ 
αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ. 
 
Ρριν από οποιονδιποτε τζτοιον αποκλειςμό, ενθμερϊνονται θ Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ, 
αρμόδια για τθν εφαρμογι του ν. 3959/2011 (Αϋ 93) και θ Αρχι και παρζχεται θ ευκαιρία ςτουσ 
υποψθφίουσ ι τουσ προςφζροντεσ να αποδείξουν ότι θ ςυμμετοχι τουσ ςτθν προετοιμαςία τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ μεικτισ ςφμβαςθσ δεν είναι δυνατόν να προκαλζςει ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ. Τα ζγγραφα και ςτοιχεία που υποβάλλονται από τουσ υποψιφιουσ ι τουσ 
προςφζροντεσ προσ απόδειξθ αυτοφ, καταγράφονται και τίκενται υπόψθ τθσ Επιτροπισ 
Ανταγωνιςμοφ και τθσ Αρχισ με μζριμνα του Διμου. Τα μζτρα που λαμβάνονται καταγράφονται 
ςτθν ειδικι ζκκεςθ που απαιτείται δυνάμει του άρκρου 341 του Ν.4412/2016. 
 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

 
 

2.1.1 Έγγπαθα ηηρ ζύμβαζηρ 
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

 θ με αρ. 2019-042578 (προσ. κωδ. Αναφοράσ ) Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι κα 
δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

 θ  παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ  

 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+ 

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, 
ιδίωσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά. 
 
Τα τεφχθ τθσ διαδικαςίασ που μετά τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ αποτελοφν τα 
ςυμβατικά τεφχθ, είναι κατά ςειρά ιςχφοσ τα ακόλουκα: 

H ςφμβαςθ που κα υπογραφεί με τον Ανάδοχο. 

1. Θ παροφςα Διακιρυξθ. 

2. Θ Οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου. 

3. Θ Τεχνικι Ρροςφορά του Αναδόχου. 

4. Το Χρονοδιάγραμμα / Ρρόγραμμα εκτζλεςθσ τθσ μεικτισ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτό τελικά 
εγκρικεί από τθν Υπθρεςία. 
 

2.1.2 Δπικοινυνία - Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα ηηρ ύμβαζηρ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ 
χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), 
μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 
Ο Διμοσ προςφζρει ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα 
τθσ διακιρυξθσ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ ςφμφωνα με το άρκρο 65 του 
Ν.4412/2016. Στα πλαίςια αυτά γίνεται χριςθ των προβλεπομζνων από το άρκρο 27 παρ.4 του 
ωσ άνω νομοφ για μείωςθ τθσ διάρκειασ υποβολισ προςφορϊν κατά πζντε (5) θμζρεσ. 
 
Το πλιρεσ τεφχοσ τθσ Διακιρυξθσ ι και ςυμπλθρωματικά ζγγραφα διατίκενται μόνο ςε 
θλεκτρονικι μορφι μζςω του διαδικτφου ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Διμου www.velo-
vocha.gr και ςτθν δικτυακι πφλθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
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Θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό προχποκζτει και αποτελεί τεκμιριο ότι κάκε διαγωνιηόμενοσ ζχει 
λάβει πλιρθ γνϊςθ και ζχει αποδειχκεί ανεπιφφλακτα το ςφνολο των όρων που 
περιλαμβάνονται ςτθ παροφςα διακιρυξθ. 

2.1.3 Παποσή Γιεςκπινίζευν 

 
Σα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο ΔΕΚΑ 
(10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται 
αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ , του Ε..Η.ΔΗ.. 
Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από 
εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν 
ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και 
απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο.  Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε 
το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. 
 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ 
ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των 
αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό 
φορζα ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που 
ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν, 
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των 
αλλαγϊν. 
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν 
προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν προβλζπεται παράταςθ των προκεςμιϊν. 
 

2.1.4 Γλώζζα 
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν προδικαςτικζσ 
προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε 
αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 
εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 
Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που 
κα κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα 
επικυρωμζνα, και θ μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ 
μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν 
ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό 
μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία. 
Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που 
αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το 
νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από 
το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-
10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 
του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του 
αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
 

2.1.5 Δγγςήζειρ 
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Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 
του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ- μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με 
παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ 
λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι 
περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: 
α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία 
απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ 
επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ 
εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), 
η) τουσ όρουσ ότι: ηα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ 
παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ηβ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, 
θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ 
τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά 
από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και 
ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο 
τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν 
επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 
Θμερομθνία τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κα είναι θ καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν του διαγωνιςμοφ ΟΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Θ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ. 
 
 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

 
 

2.2.1 Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι 
νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που 
είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 

δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και 

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων. 

 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν 
ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι 
προςφοράσ. 
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3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 
 

2.2.2 Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ, ςε ποςοςτό δυο (2%) τοισ εκατό επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 
ςυμπεριλαμβανόμενου του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ,  χωρίσ Φ.Ρ.Α., που ανζρχεται ςτο ποςό 
των ςαράντα δφο χιλιάδων πεντακοςίων εβδομιντα τριϊν ευρϊ και ογδόντα οκτϊ λεπτϊν 
(42.573,88 €) . 
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο 
ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν 
ζνωςθ. 
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμερολογιακζσ θμζρεσ 
μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςα, άλλωσ θ 
προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από 
τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ 
καλισ εκτζλεςθσ. 
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά: 
α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί 
αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και 
β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ 
επ’ αυτϊν, και 
γ) τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά 
τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ ςτθν προςφορά τθσ δεν 
προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
 

2.2.3 Λόγοι αποκλειζμού 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) 
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ 
οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-
πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του 
οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), 
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν 
τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-
πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ 
δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν 
κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του 
άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 
(Αϋ 48), δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, 
όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του 
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Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 
22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι 
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν 
πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων 
από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ 
Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, 
για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το 
ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε 
τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 
οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά 
κατ’ ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων 
εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

2.2.3.2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι 
διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου 
είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 
αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον 
αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια 
όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του 
είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ. 

2.2.3.3. α) Κατ’ εξαίρεςθ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του 
όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο 
δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 
73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 
2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ: 

 
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/2016, 
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι 
τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε 
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διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ 
ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν 
οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν 
περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ 
ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ, 
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ 
φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ, 
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, 
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του 
οικονομικοφ φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μζςα, 
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με 
ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ, 
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των 
κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει 
τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ, 
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν 
ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ 
παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που 
αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ, 
(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν 
ακεραιότθτά του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του 
άρκρου 8 του ν. 3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ). 

2.2.3.6. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω 
πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω 
περιπτϊςεισ 

2.2.3.7. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου 
να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι 
ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτοκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν 
λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που 
λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και 
τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν 
ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. 
Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ 
απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ 
παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 
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2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά 
τθν προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 
73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του 
άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν 
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
 

2.2.4 Καηαλληλόληηα άζκηζηρ επαγγελμαηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ 
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 
απαιτείται να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το 
αντικείμενο τθσ προμικειασ (όπωσ ενδεικτικά εμπόριο ι καταςκευι φωτιςτικϊν εκτζλεςθ 
εργαςιϊν εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, παραγωγι ανανεϊςιμων μορφϊν ενζργειασ, καταςκευι 
θλεκτρομθχανολογικϊν ζργων ι αντιπροςϊπευςθ των παραπάνω κλπ) Οι οικονομικοί φορείσ 
που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI 
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων 
ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που 
προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και 
ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο 
(Ραράρτθμα ΧΙ Ρροςαρτιματοσ Α του Ν. 4412/2016). 
 

2.2.5 Οικονομική και σπημαηοοικονομική επάπκεια 

 
Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ χρθματοδότθςθσ για τθν υλοποίθςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ με τζτοιο τρόπο ϊςτε : 
Α) Ο Διμοσ να μθν υποχρεωκεί να λάβει οποιοδιποτε δάνειο για τθν ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ, 
Β) Ο Ρροχπολογιςμόσ του Διμου να μθν αυξάνεται κατά οποιοιδιποτε χρονικι περίοδο από τθν 
παραπάνω ςφμβαςθ. Για κάκε ζτοσ ςτθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ το άκροιςμα των ετιςιων 
καταβολϊν ςτον Ανάδοχο και το κόςτοσ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ δεν κα υπερβαίνει το 
κόςτοσ λειτουργίασ (ενζργεια και ςυντιρθςθ) που κα είχε ο Διμοσ εάν παρζμενε ςτο υπάρχον 
ςφςτθμα. 
Ο Ανάδοχοσ κα αμείβεται από μζροσ τθσ προκφπτουςασ μείωςθσ κόςτουσ λειτουργίασ του 
ςυςτιματοσ. 
Θ ςφμβαςθ κα χρθματοδοτθκεί εμμζςωσ, από τθν μείωςθ τθσ δαπάνθσ για τθν λειτουργία του 
ςυςτιματοσ του δθμοτικοφ φωτιςμοφ των κοινοχριςτων χϊρων του Διμου Βζλου - Βόχασ, εξ’ 
αιτίασ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ από τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία νζων φωτιςτικϊν 
ςωμάτων, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και χαμθλισ κατανάλωςθσ ενζργειασ, μζςω τθσ αντίςτοιχθσ 
παρακράτθςθσ των ανταποδοτικϊν Τελϊν Δθμοτικοφ Φωτιςμοφ, που ειςπράττονται διά μζςω 
των λογαριαςμϊν τθσ Δ.Ε.Θ. 
Ωσ εκ τοφτου θ υπόψθ ςφμβαςθ δεν βαρφνει με επί πλζον πιςτϊςεισ τον ετιςιο προχπολογιςμό 
του Διμου. Ζτςι, τμιμα των εςόδων από τισ ανταποδοτικζσ υπθρεςίεσ του δθμοτικοφ φωτιςμοφ 
εγγράφεται ετθςίωσ ωσ ζξοδο για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ετιςιασ πολυετοφσ δαπάνθσ τθσ υπόψθ 
ςφμβαςθσ 
Λόγω των παραπάνω απαιτιςεων αναφορικά με τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι 
επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να 
διακζτουν/ παρζχουν: 
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α) Μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν, όπωσ προκφπτει από νομίμωσ δθμοςιευμζνουσ και ελεγμζνουσ από 
ορκωτοφσ λογιςτζσ,  ςτισ  οικονομικζσ χριςεισ των ετϊν 2015, 2016, 2017, μεγαλφτεροσ κατά 1,5 
φορζσ του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ςυμπεριλαμβανόμενου του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ 
χωρίσ τθ δαπάνθ Φ.Ρ.Α, ιτοι μεγαλφτερο των 3.193.039,50 €.  
 
β) Οικονομικοφσ δείκτεσ ωσ εξισ 
- Ενεργθτικό/ ςφνολο υποχρεϊςεων > 1,40 και 

-  Κυκλοφοροφν ενεργθτικό / βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ > 1,15. 
 

Οι οικονομικοί δείκτεσ προκφπτουν από τον τελευταίο δθμοςιευμζνο ιςολογιςμό του 
οικονομικοφ φορζα, ι αν νομίμωσ δεν δθμοςιεφει ιςολογιςμοφσ από υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 
1599/1986. 
 
γ) Βεβαίωςθ δανειολθπτικισ ικανότθτασ ωσ εξισ : 
κάκε ςυμμετζχων οικονομικόσ φορζασ οφείλει να διακζτει βεβαίωςθ δανειολθπτικισ 
ικανότθτασ, από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν 
Ελλάδα, ι ςε άλλο μζροσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου 
(Ε.Ο.Χ.), που ζχουν υπογράψει ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ ι Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων του 
Ραγκοςμίου Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε με τον Ν.2513/1997 και ζχουν, ςφμφωνα 
με τθν νομοκεςία των Κρατϊν αυτϊν, αυτό το δικαίωμα. 
Θ βεβαίωςθ για τθν δανειολθπτικι ικανότθτα του ςυμμετζχοντοσ ςτον διαγωνιςμό οικονομικοφ 
φορζα θμεδαπισ θ αλλοδαπισ, πρζπει να περιλαμβάνει τα κάτωκι: 
Ι) τθν πλιρθ επωνυμία του διαγωνιηόμενου υπζρ του οποίου εκδίδεται,  
ΙΙ) τθν επωνυμία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 
ΙΙΙ) τον τίτλο και τθν ςυνολικι δαπάνθ τθσ Ρρομικειασ, 
IV) τον αρικμό πρωτοκόλλου τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, 
V) διλωςθ περί ςυνεργαςίασ με τον ςυμμετζχοντα οικονομικό φορζα, και περί δζςμευςθσ 
χρθματοδότθςθσ αυτοφ, αν και εφόςον αναδειχκεί Ανάδοχοσ, ότι κα τον χρθματοδοτιςει αν 
του ηθτθκεί, με ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό δζκα (10%) επί τοισ εκατό κατ’ ελάχιςτον, του 
ςυνολικοφ ποςοφ τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ με το δικαίωμα προαίρεςθσ (χωρίσ τον 
Φ.Ρ.Α.), ιτοι ποςοφ 212.869,37 €   
 

2.2.6 Σεσνική και επαγγελμαηική ικανόηηηα 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται: 
Να διακζτουν για τθν υλοποίθςθ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
 

 Ζναν (1) Θλεκτρολόγο Μθχανικό Ρολυτεχνικισ Σχολισ (5 ετϊν ςπουδϊν), με 
αντίςτοιχθ επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν ι τουλάχιςτον ζναν 
(1) Θλεκτρολόγο Μθχανικό Τεχνολογικισ Σχολισ (4 ετϊν ςπουδϊν), με αντίςτοιχθ 
επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν. 

 
 

2.2.7 Ππόηςπα διαζθάλιζηρ ποιόηηηαρ και ππόηςπα πεπιβαλλονηικήρ διασείπιζηρ 

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να διακζτουν: 

 Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2015 για δραςτθριότθτα ςυναφι με το 
αντικείμενο τθσ παροφςασ Δθμόςιασ Σφμβαςθσ, που ζχει εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα 
ελζγχου ποιότθτασ. 
 

2.2.8 ηήπιξη ζηην ικανόηηηα ηπίηυν 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και 
χρθματοοικονομικισ επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και 
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επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, 
αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ 
ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται. 
Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ 
ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 
Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, 
εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι 
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 
Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια 
που ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι 
επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ 
υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν 
φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων 
φορζων. 
 

2.2.9 Κανόνερ απόδειξηρ ποιοηικήρ επιλογήρ 

 
2.2.9.1 Πποκαηαπκηική απόδειξη καηά ηην ςποβολή πποζθοπών 

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε 
μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των 
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ 
προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 
του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το ςχετικό αρχείο 
που ευρίςκεται αναρτθμζνο ςτα ςυνθμμζνα αρχεία, ςτον χϊρο του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ, 
ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ (.…..), το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ 
ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ 
οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Ραραρτιματοσ 1. 
Στθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ eees.odigies.pdf, αναρτϊνται οδθγίεσ για τθν θλεκτρονικι 
ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και ςυμβουλζσ ςχετικά με τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ. 
 

2.2.9.2 Αποδεικηικά μέζα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ 
τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ 
προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου τθσ παροφςασ και 
κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των 
οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν 
ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα 
ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά  περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 
Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του 
οποίου ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο 
ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά 
ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα 
πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ 
δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό 
μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ 
εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
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εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). 
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι 
που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν 
να ιςχφουν. 
Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3, ο 
προςωρινόσ ανάδοχοσ και οι οικονομικοί φορείσ ςτισ ικανότθτεσ των οποίων τυχόν ςτθρίηεται, 
προςκομίηει αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου 
ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι 
του κράτουσ- μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ 
υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο, 
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν 
αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ. 
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι 
όπου το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται 
ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ 
ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του 
ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι 
αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία 
αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι 
τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 
2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. 
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ 
οικονομικοφ φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι 
αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι 
ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 
γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο 
προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ 
που είναι ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί 
τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+: 
Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ 
ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, κακϊσ και αναλυτικι 
κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου 
(μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το 
πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 
Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο 
τθσ ζδρασ τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ 
ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ 
μετόχων, με αρικμό των μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα 
ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι 
τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι 
φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ 
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θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 
Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν  ζδρα 
τθσ  δεν ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ 
ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, 
διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ 
κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια 
κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, 
αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί κατάςταςθ κατά τα 
ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι γνωςτοί. 
Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να 
αποδείξει τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ 
εταιρεία αποκλείεται από τθν παροφςα διαδικαςία. 

Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ 
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) 
«Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το 
ν. 3414/2005» και 
δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με 
το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν 
άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που 
είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν 
πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του 
Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ 
εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν 
τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ 
βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ 
ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο 
και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό 
ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο 
Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο (Ραράρτθμα ΧΙ Ρροςαρτιματοσ Α του Ν. 
4412/2016). 
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 
οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 
α) Οικονομικζσ καταςτάςεισ ι αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων (ιςολογιςμοί) των τριϊν 
τελευταίων οικονομικϊν χριςεων για Α.Ε. και λοιπζσ εταιρείεσ που ςυντάςςουν και 
δθμοςιεφουν ιςολογιςμοφσ, νομοτφπωσ υπογεγραμμζνεσ. 
Για τισ λοιπζσ μορφζσ οικονομικϊν φορζων υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 περί του ολικοφ 
φψουσ του κφκλου εργαςιϊν για τισ τρεισ τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ, ςε ςυνάρτθςθ με τθν 
θμερομθνία ςφςταςθσ του οικονομικοφ φορζσ ι ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων του. 
β) Βεβαίωςθ δανειολθπτικισ ικανότθτασ από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα, ι ςε άλλο μζροσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), που ζχουν υπογράψει ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ ι Συμφωνία 
Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκοςμίου Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε με τον 
Ν.2513/1997 και ζχουν, ςφμφωνα με τθν νομοκεςία των Κρατϊν αυτϊν, αυτό το δικαίωμα. 
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Θ βεβαίωςθ για τθν δανειολθπτικι ικανότθτα του ςυμμετζχοντοσ ςτον διαγωνιςμό οικονομικοφ 
φορζα θμεδαπισ θ αλλοδαπισ, πρζπει να περιλαμβάνει τα κάτωκι: 
Ι) τθν πλιρθ επωνυμία του διαγωνιηόμενου υπζρ του οποίου εκδίδεται, ΙΙ) τθν επωνυμία τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, 
ΙΙΙ) τον τίτλο και τθν ςυνολικι δαπάνθ τθσ Ρρομικειασ, 
IV) τον αρικμό πρωτοκόλλου τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, 
V) διλωςθ περί ςυνεργαςίασ με τον ςυμμετζχοντα οικονομικό φορζα, και περί δζςμευςθσ 
χρθματοδότθςθσ αυτοφ, αν και εφόςον αναδειχκεί Ανάδοχοσ, ότι κα τον χρθματοδοτιςει αν του 
ηθτθκεί, με ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό δζκα (10%) επί τοισ εκατό  κατ’  ελάχιςτον,  του 
ςυνολικοφ ποςοφ τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (χωρίσ τον Φ.Ρ.Α.). 
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν 

 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςυνοδευόμενθ από κατάλογο με το ςτελεχιακό δυναμικό, 
βιογραφικά ςθμειϊματα, βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ, τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα 
επαγγελματικά προςόντα, ςυνοδευμζνο από πτυχία, άδειεσ, πιςτοποιθτικά εμπειρίασ κακϊσ και 
οτιδιποτε που να αποδεικνφει τθν αντίςτοιχθ τεχνικι τουσ ικανότθτα. 
Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

 Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2015 για δραςτθριότθτα ςυναφι με το 
αντικείμενο τθσ παροφςασ Δθμόςιασ Σφμβαςθσ, που ζχει εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα 
ελζγχου ποιότθτασ. 
Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά 
ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, 
αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι 
μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ 
ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που 
δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου 
εκπροςϊπου. 
Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ, κατά τα 
αναφερόμενα ςτο άρκρο 83 του Ν. 4412/2016, απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ υποβολισ 
των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. 
Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν 
ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  
Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ ,ενϊπιον ςυμβολαιογράφου , των 
φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 
 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ 
 

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά, βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ με κοςτολόγθςθ του κφκλου ηωισ. 
Αυτι προςδιορίηεται βάςει τθσ οικονομικισ προςφοράσ κάκε ςυμμετζχοντοσ ςτον διαγωνιςμό, 
ςε ςυνάρτθςθ με τθν τεχνικι αξιολόγθςθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ και τθν κοςτολόγθςθ 
του κφκλου ηωισ αυτοφ, 
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Για να προςδιοριςτεί θ βζλτιςτθ από άποψθ ςχζςθσ ποιότθτασ και κόςτουσ προςφορά, κα 
αξιολογθκοφν οι Τεχνικζσ και Οικονομικζσ Ρροςφορζσ των Διαγωνιηομζνων που δεν 
αποκλείςτθκαν ςτο ςτάδιο ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, με βάςθ τα παρακάτω 
κριτιρια. 
 
Θ ςφμβαςθ ανατίκεται βάςει των κριτθρίων που κακορίηονται ςτα άρκρα τθσ διακιρυξθσ, 
εφόςον θ ανακζτουςα αρχι ζχει επαλθκεφςει ότι πλθροφνται όλεσ οι κατωτζρω προχποκζςεισ: 
 
α) θ προςφορά ςυνάδει με τισ απαιτιςεισ, τισ προχποκζςεισ και τα κριτιρια που προβλζπονται 
ςτθν διακιρυξθ λαμβανομζνου υπόψθ, κατά περίπτωςθ, του άρκρου 57 του Νόμου 4412/2016, 
 
β) θ προςφορά προζρχεται από προςφζροντα ο οποίοσ δεν αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι 
δυνάμει των άρκρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 και πλθροί τα κριτιρια επιλογισ που 
κακορίηονται από τον Διμο, ςφμφωνα με τα άρκρα 75 ζωσ 77 του Ν. 4412/2016, και, κατά 
περίπτωςθ, τουσ κανόνεσ και τα κριτιρια αμερολθψίασ που αναφζρονται ςτο άρκρο 84 του Ν. 
4412/2016. 

 
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να αποφαςίηουν να μθν ανακζςουν τθ ςφμβαςθ ςτον 
προςφζροντα που υπζβαλε τθν βζλτιςτθ από άποψθ ςχζςθσ ποιότθτασ και κόςτουσ προςφορά, 
όταν ζχουν διαπιςτϊςει ότι θ προςφορά δεν τθρεί τισ ιςχφουςεσ υποχρεϊςεισ, όπωσ αυτζσ 
προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του Ν.4412/2016. 
 
 

2.3.2 Οικονοµικι προςφορά (Ο.Ρ.) 
Θ οικονομικι προςφορά κάκε ςυμμετζχοντοσ περιλαμβάνει το Τιμολόγιο και τον 
Ρροχπολογιςμό Ρροςφοράσ, ςφμφωνα με τθν ςχετικι μελζτθ του Τεχνικοφ Συμβοφλου του 
Διμου Βζλου-Βόχασ Θ οικονομικι προςφορά προςδιορίηεται από το ποςόν που προκφπτει από 
τθν ςυμπλιρωςθ του ςχετικοφ Ρροχπολογιςμοφ Ρροςφοράσ (Ρίνακασ ΙΙ) τθσ εν λόγω μελζτθσ. 
 
Θ οικονομικι αξιολόγθςθ των προςφορϊν των υποψθφίων γίνεται με βάςθ τθν αρχι του 
κόςτουσ κφκλου ηωισ, ο οποίοσ ςυντίκεται από τθν 
 
α/ Τθν οικονομικι προςφορά των υποψθφίων. 
 
β/ Το κόςτοσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ με βάςθ τθν εγγυθμζνθ κατανάλωςθ μετά τθν 

αναβάκμιςθ του για χρονικό διάςτθμα Δζκα Ρζντε (15) Ετϊν  
 
γ/ Τθν υπολειμματικι αξία φωτιςτικϊν και λαμπτιρων ςτο τζλοσ τθσ δεκαπενταζτιασ 
 

  Το ςυνολικό κόςτοσ κάκε προςφοράσ υπολογίηεται από τον τφπο : 
 

ΣΚ= ΟΡ+ΚΛ-ΥΑ 
Ππου : 
ΣΚ = Συνολικό κόςτοσ προςφοράσ 
ΟΡ= Οικονομικι προςφορά του Αναδόχου (χωρίσ ΦΡΑ  και δικαίωμα προαίρεςθσ) 
ΚΛ = Κόςτοσ λειτουργίασ 
ΥΑ = Υπολειμματικι αξία 

 
 
 
          Το κόςτοσ λειτουργίασ (ΚΛ) κάκε προςφοράσ υπολογίηεται από τον τφπο : 
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ΚΛ= ΕΑ x 15 Ζτθ x 1,35 x 0,173 ευρϊ 
 
ΕΑ= Εγγυθμζνθ Απόδοςθ τθσ προςφοράσ του Αναδόχου ςε kWh / Ζτοσ. 

 
Λαμβάνεται υπόψθ ότι, θ επιδιωκόμενθ διάρκεια λειτουργίασ του ςυςτιματοσ είναι Δζκα Ρζντε 
(15) Ζτθ , 0,173 € είναι θ ςθμερινι τιμι (Τιμι Βάςθσ) ανά kWh και 1,35 θ αφξθςθ τθσ τιμισ τθσ 
Κιλοβατϊρασ (kWh) λόγω τθσ ετιςιασ αφξθςθσ των τιμϊν. 
 
Θ υπολειμματικι αξία υπολογίηεται για κάκε προςφορά από τον τφπο. 
 
                                             ΥΑ = 0,5 x Σ x N x T x (ω/60-1) 
 
Ππου Σ είναι το άκροιςμα των γινομζνων του αρικμοφ των φωτιςτικϊν (N) επί τθν 
προςφερόμενθ τιμι κακενόσ (T) επί το πθλίκο των ωρϊν λειτουργίασ ςε χιλιάδεσ (ω) δια 60 
μείον 1. 
 
Θ ςυνολικι αμοιβι/οικονομικι απαίτθςθ δεν ςυμπεριλαμβάνει τον ΦΡΑ. Με βάςθ τα 
παραπάνω καταρτίηεται πίνακασ αξιολόγθςθσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ ςφμφωνα με τα 
προαναφερκζντα, όπου για κάκε διαγωνιηόμενο κα αναγράφεται θ βακμολογία τθσ οικονομικισ 
αξιολόγθςθσ ςφμφωνα με τα προθγοφμενα. 
 
Θ προςφορά που παρουςιάηει τθν μικρότερθ τιμι, βακμολογείται με το μζγιςτο (1) και οι 
υπόλοιπεσ προςφορζσ βακμολογοφνται αναλογικά. 
 

2.3.3 Σεχνικι Αξιολόγθςθ (ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ) 
Θ ποιότθτα του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ κάκε ςυμμετζχοντοσ ςτον διαγωνιςμό, αξιολογείται 
τεχνικά ςε ςφγκριςθ με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ του προμθκευόμενου εξοπλιςμοφ τθσ 
ςχετικισ μελζτθσ του Τεχνικοφ Σφμβουλου του Διμου Βζλου-Βόχασ. Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ 
του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ περιγράφονται παρακάτω 
 
Θ Επιτροπι κα εξετάςει τθν τεχνικι προςφορά— Συνολικι παρουςίαςθ, αξιολογϊντασ τθν με 
βάςθ τα κριτιρια που περιγράφονται ςτον πίνακα που ακολουκεί.  
 
Αποτελεί ευκφνθ των υποψθφίων να ςυντάξουν τθν τεχνικι τουσ προςφορά με τζτοιο τρόπο και 
ςε τζτοιο βάκοσ   ϊςτε θ επιτροπι του διαγωνιςμοφ να μπορεί να αξιολογιςει κάκε κριτιριο  και 
να αποδϊςει τθν ςχετικι βακμολογία. Ρζραν τθσ τεχνικισ περιγραφισ θ τεχνικι προςφορά κα 
πρζπει να περιλαμβάνει τον πίνακα ςυμμόρφωςθσ και τισ προβλεπόμενεσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ 
Θ Επιτροπι ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει διευκρινίςεισ από τουσ ςυμμετζχοντεσ με ςκοπό τθν 
αποςαφινιςθ τεχνικϊν ερωτθμάτων που μπορεί να δθμιουργθκοφν. Ραράλλθλα μπορεί να 
ηθτιςει πιςτοποιθτικά ι εκκζςεισ δοκιμϊν  που μπορεί να κρικοφν απαραίτθτα για τθν 
αξιολόγθςθ των περιγραφόμενων ςτθν τεχνικι προςφορά του υποψθφίου. 
 Θ τεχνικι αρτιότθτα τθσ πρόταςθσ αποτελεί κριτιριο αποδοχισ ι όχι τθσ ςυμμετοχισ ςτο 
επόμενο ςτάδιο του διαγωνιςμοφ. 
 
 
Αναλυτικότερα τα κριτιρια τεχνικισ αξιολόγθςθσ: 
 

1. Ροιότθτα των προτεινόμενων φωτιςτικϊν και λαμπτιρων. Κάλυψθ των γενικϊν τεχνικϊν 
απαιτιςεων των προδιαγραφϊν, κατανάλωςθ ενζργειασ ανά τφπο, ϊρεσ λειτουργίασ και 
διάρκειασ ηωισ, ςφςτθμα αντιμετϊπιςθσ τθσ αυξομείωςθσ τάςθσ και χαρακτθριςτικϊν του 
ρεφματοσ ,δυνατότθτα αυξομείωςθσ του επίπεδου φωτιςμοφ. 

2. Ζτθ εργοςταςιακισ εγγφθςθσ φωτιςτικϊν. 
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3. Ρεριβαλλοντικό αποτζλεςμα τθσ παρζμβαςθσ  (ςυνολικι μείωςθ εκπομπϊν διοξειδίου του 
άνκρακα με βάςθ τθν εξοικονόμθςθ και τον χρόνο ηωισ κάκε είδουσ φωτιςτικοφ ι λαμπτιρα) 

4.  Ροιότθτα ςυςτιματοσ ζλεγχου λειτουργίασ, (Είδοσ και δυναμικότθτα ςυςτιματοσ μετάδοςθσ 
δεδομζνων, αυτονομία ςυςτιματοσ μετάδοςθσ δεδομζνων, δυνατότθτα αφξθςθσ τθσ 
δυναμικότθτασ του ςυςτιματοσ μετάδοςθσ δεδομζνων, αρικμόσ φωτιςτικϊν ανά 
“ςυγκεντρωτι”, εμπειρία προμθκευτι, λειτουργικότθτα ςυςτιματοσ μετάδοςθσ δεδομζνων, 
δυνατότθτα επζκταςθσ και αξιοποίθςθ ςε άλλεσ λειτουργίεσ, τρόποι απόδειξθσ τθσ 
επεκταςιμότθτασ του ςυςτιματοσ). 

5. Ροιότθτα ςυςτιματοσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ μζςω Θ/Υ. (Επιμζρουσ τμιματα, λειτουργίεσ 
του ςυςτιματοσ, ςφςτθμα λιψθσ αιτθμάτων πολιτϊν, βαςικι πλατφόρμα λειτουργίασ, 
εμπειρία προμθκευτι ςε κζματα Διμων, επεκταςιμότθτα ςε άλλεσ λειτουργίεσ του Διμου, 
τρόποι απόδειξθσ τθσ επεκταςιμότθτασ του ςυςτιματοσ. 

6. Μεκοδολογία αναβάκμιςθσ του ςυςτιματοσ. (Ανάλυςθ του αντικειμζνου ςε επί μζρουσ 
δράςεισ, μεκοδολογία υλοποίθςθσ τουσ, τρόποσ αποτφπωςθσ τθσ υπάρχουςασ κατανάλωςθσ , 
παρακολοφκθςθ του παρόχου θλεκτρικισ ενζργειασ, οργανωτικό ςχιμα ζργου, ποιότθτα και 
αρμοδιότθτεσ προςωπικοφ ομάδασ ζργου, καταγραφι κινδφνων / προβλθμάτων και τρόπων 
αντιμετϊπιςθσ, κατάλογοσ προμθκευτϊν υπεργολάβων και ςυμβοφλων, επικοινωνία 
Ανάδοχου, βαςικϊν προμθκευτϊν και Ανακζτουςασ Αρχισ ). 

7. Μεκοδολογία παροχισ υπθρεςιϊν λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ. ( Μεκοδολογία παροχισ των 
υπθρεςιϊν λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ, οργανωτικό ςχιμα, αρικμόσ και ποιότθτα 
προςωπικοφ, χρόνοσ αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων, τεχνικι βοικεια μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
ςφμβαςθσ ). 

8. Δυνατότθτεσ για παραπζρα επζκταςθ του ςυςτιματοσ. (Αναλυτικι περιγραφι των δυνατοτιτων 
περαιτζρω αξιοποίθςθσ των δθμιουργουμζνων υποδομϊν με βάςθ τα τεχνικά χαρακτθριςτικά 
τουσ  τρόποσ απόδειξθσ των προτάςεων. Ρεριεχόμενα και μεκοδολογία εκπόνθςθσ τθσ ςχετικισ 
μελζτθσ και των υπθρεςιϊν ςυμβοφλου, προτάςεισ αξιοποίθςθσ των δθμιουργοφμενων 
υποδομϊν αξιοπιςτία των προτάςεων των υποψθφίων). 

9. Δυνατότθτεσ και προτάςεισ για παραπζρα εξοικονόμθςθ ενζργειασ. (Ρεριεχόμενα και 
μεκοδολογία εκπόνθςθσ τθσ ςχετικισ μελζτθσ και των υπθρεςιϊν ςυμβοφλου, προτάςεισ επί 
μζρουσ ζργων). 
 
Για κάκε κριτιριο, προτάςεισ που καλφπτουν τισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ βακμολογοφνται με 
ζνα (1). Ρροτάςεισ που υπερκαλφπτουν τθσ απαιτιςεισ μποροφν να βακμολογοφνται ζωσ και ζνα 
κόμμα δυο (1,2). Ειδικότερα για τα κριτιρια 2 και 3. Ο παρζχων τθν μικρότερθ εγγφθςθ 
βακμολογείται με ζνα (1) τθν μεγαλφτερθ με ζνα κϊμα δυο (1,2) και όλοι οι ενδιάμεςοι 
ταξινομοφνται αναλογικά εντόσ των παραπάνω ορίων. 
 
Για τον υπολογιςμό τθσ μείωςθσ εκπομπϊν (κριτιριο 3) ο υπολογιςμόσ γίνεται με βάςθ τθν 
εξοικονόμθςθ ενεργείασ κάκε τφπου φωτιςτικοφ και λαμπτιρα πολλαπλαςιαηόμενθ επί τθν 
αντίςτοιχθ διάρκεια ηωισ  κατά L70 και τθν αναλογία 1,1 Κg/KK 
Τα παραπάνω εξειδικεφονται ςτον Ρίνακα που ακολουκεί. 

 

Κριτιρια Τεχνικισ Αξιολόγθςθσ 

α/α Κριτιριο Μ.Μ. Βακμολογία Βαρφτθτα % Αξιολόγθςθ 

 
1 

Ροιότθτα των προτεινόμενων 

φωτιςτικϊν και λαμπτιρων. 

 
Β1 = 1~1,2 25% Τ1 = Β1Χ0,25 
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2 Ζτθ εργοςταςιακισ εγγφθςθσ 

φωτιςτικϊν. 

 

Β2 = 1~1,2 3% Τ2=Β2Χ0,03 

 

 
3 

Ρεριβαλλοντικό αποτζλεςμα, 

μείωςθ εκπομπϊν διοξειδίου 

του άνκρακα. 

 

Β3 = 1~1,2 20% Τ3=Β3 Χ 0,20 

 

4 
Σφςτθμα ελζγχου λειτουργίασ. 

ΕΤΘ Β4 = 1~1,2 17% Τ4=Β34Χ 0,17 
 

 

5 
Σφςτθμα προλθπτικισ 

ςυντιρθςθσ μζςω Θ/Υ. 

 
Β5 = 1~ 1,2 3% Τ5=Β5Χ 0,03 

 

 

6 

Μεκοδολογία αναβάκμιςθσ του 

ςυςτιματοσ. 

 

Β6 = 1~ 1,2 3% Τ6=Β56Χ 0,03 

 

7 Μεκοδολογία λειτουργίασ και 

ςυντιρθςθσ. 

 
Β7 = 1 ~ 1,2 3% Τ7=Β7 Χ 0,03 

 

8 Δυνατότθτεσ και προτάςεισ για 

αξιοποίθςθ των 

δθμιουργοφμενων υποδομϊν 

 

Β8 = 1 ~ 1,2 20% Τ8=Β8 Χ 0,20 

 

 
9 

Δυνατότθτεσ και προτάςεισ για 

περαιτζρω εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ. 

 

Β9 = 1 ~ 1,2 6% Τ9=Β9 Χ 0,06 

 

    100%   

 
 
Κατόπιν του ελζγχου και τθσ πικανισ παροχισ διευκρινίςεων, θ Επιτροπι ςυντάςςει πρακτικό 
ςτο οποίο αναφζρεται ο πίνακασ αξιολόγθςθσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ ςφμφωνα με τα 
προαναφερκζντα, όπου για κάκε  διαγωνιηόμενο κα αναγράφεται θ βακμολογία τθσ τεχνικισ 
αξιολόγθςθσ ςφμφωνα με τον ακόλουκο τφπο υπολογιςμοφ: 
 

Τ = Τ1 + Τ2 + Τ3 + Τ4 + Τ5 + Τ6 + Τ7 + Τ8 + Τ9 
 

Τα πρακτικά κοινοποιοφνται ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ.  Οι υποψιφιοι που δε γίνονται 
δεκτοί μετά τθν εξζταςθ των φακζλων «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ», αποκλείονται από τθν περαιτζρω 
διαδικαςία του διαγωνιςμοφ. Θ προςφορά τουσ φυλάςςεται ςτον Διμο και επιςτρζφεται ςε 
αυτοφσ μετά τθν ανάδειξθ Αναδόχου-Ραρόχου.  
 

2.3.4 Αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ 
 

1. Πςεσ προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ , ο Διμοσ απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ 
αποκλειςτικισ προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. 
 

2. Οι εξθγιςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 αφοροφν ιδίωσ: 
 
α) τα οικονομικά χαρακτθριςτικά τθσ μεκόδου καταςκευισ των χρθςιμοποιοφμενων υλικϊν και 

τθσ διαδικαςίασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, 
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β) τισ επιλεγείςεσ τεχνικζσ λφςεισ ι τισ εξαιρετικά ευνοϊκζσ ςυνκικεσ που διακζτει ο προςφζρων 

για τθν παροχι των υλικϊν και των υπθρεςιϊν, 
 
γ) τθν πρωτοτυπία των υλικϊν και των υπθρεςιϊν που προτείνονται από τον προςφζροντα, δ) τθ 

ςυμμόρφωςθ προσ τισ υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του Ν.4412/2016, 
 
ε) τθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ υποχρεϊςεισ του Ν.4412/2016. 
 
ςτ) το ενδεχόμενο χοριγθςθσ κρατικισ ενίςχυςθσ ςτον προςφζροντα, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 89 του Ν.4412/2016. 
 
Για τθν αξιολόγθςθ των παραπάνω ο Διμοσ μπορεί να απαιτεί τα κατά τθν κρίςθ του 
αποδεικτικά ςτοιχεία και πλθροφορίεσ (π.χ. Συμβάςεισ με προμθκευτζσ, αναλυτικά κοςτολόγια, 
προτιμολόγια κ.λ.π.). 
 

3. Ο Διμοσ αξιολογεί τισ παρεχόμενεσ πλθροφορίεσ, ςε ςυνεννόθςθ με τον προςφζροντα και 
μπορεί να απορρίψει τθν προςφορά εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο 
ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται. Ο Διμοσ απορρίπτει 
τθν προςφορά, εάν διαπιςτϊςει ότι θ προςφορά είναι αςυνικιςτα χαμθλι, διότι δεν 
ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 18 του 
Ν.4412/2016. 

4. Εάν ο Διμοσ διαπιςτϊςει ότι μια προςφορά είναι αςυνικιςτα χαμθλι λόγω χοριγθςθσ κρατικισ 
ενίςχυςθσ ςτον προςφζροντα, θ προςφορά μπορεί να απορρίπτεται αποκλειςτικά για αυτό τον 
λόγο, μόνο μετά από διαβοφλευςθ με τον προςφζροντα και εφόςον αυτόσ δεν είναι ςε κζςθ να 
αποδείξει, εντόσ επαρκοφσ προκεςμίασ, τθν οποία ορίηει ο Διμοσ, ότι θ εν λόγω ενίςχυςθ είναι 
ςφμφωνθ με τθν εςωτερικι αγορά κατά τθν ζννοια του άρκρου 107 τθσ ΣΛΕΕ. Σε περίπτωςθ που 
ο Διμοσ απορρίπτει προςφορά υπό τισ ςυνκικεσ αυτζσ, ενθμερϊνει ςχετικϊσ τθν Επιτροπι. 
 

5. Για τισ ανάγκεσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, οικονομικζσ προςφορζσ κάτω των 2/3 του 
προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ κεωροφνται ότι εμπίπτουν ςτθν κατθγορία των αςυνικιςτα 
χαμθλϊν προςφορϊν και εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα ςτο παρόν άρκρο. 
 
 

2.3.5 υνολικι αξιολόγθςθ των προςφορϊν 
 
Θ ςυγκριτικι τιμι κάκε προςφοράσ προςδιορίηεται από τον τφπο. 

Σ.Τ. = Σ.Κ. / Τ.Ρ. 

 
Ππου Σ.Τ. = Συγκριτικι τιμι 
 
Σ.Κ. = Συνολικό Κόςτοσ Ρροςφοράσ  
 
Τ.Ρ. = Βακμολογία τεχνικισ τιμισ 
 
Ο προςφζρων με τθν μικρότερθ ςυγκριτικά τιμι χαρακτθρίηεται μειοδότθσ. 
 
 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 
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2.4.1 Γενικοί όποι ςποβολήρ πποζθοπών 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, για το ςφνολο 
τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ. Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ . 
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ψθφιακά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από 
εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να 
προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ 
αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 
 

2.4.2 Υπόνορ και Σπόπορ ςποβολήρ πποζθοπών 

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και 
ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ (άρκρο 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό 
φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν 
Υπουργικι Απόφαςθ αρικ. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)». 
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να 
διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ 
υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ - Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 3 παρ. 
3.2 ζωσ 3.4 τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ αρικ. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» 

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 6 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα 
υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του 
ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι 
ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα: 
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον 
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία 
εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ 
εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, 
αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν 
εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ 
προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ 
που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά 
ςυμπλθρϊνοντασ τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το 
ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψθφιακά και 
υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι 
φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί 
θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα 
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και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf+ *Εφόςον οι τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ 
θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, θ Α.Α. δίνει ςχετικζσ οδθγίεσ ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ 
να επιςυνάπτουν ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ τεχνικι και 
οικονομικι προςφορά) παραπζμποντασ ςτο ςχετικό άρκρο τθσ διακιρυξθσ και τα τυχόν 
υποδείγματα τεχνικισ -οικονομικισ προςφοράσ 1 ] 

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του 
Συςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία 
υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν 
ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν ορατι μθ κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι υπογραφι 
ςκλθρισ αποκικευςθσ, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 
Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται 
ςτον οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα 
αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ 
τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. 
Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα 
πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ 
από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille).Δεν 
προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν ψθφιακι 
υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ 
υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε 
χρονικό ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε 
εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, 
όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 
 

2.4.3 Πεπιεσόμενα Φακέλος «Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ- Σεσνική Πποζθοπά» 

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν: 
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του 

άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και 
β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα 

2.1.5 και 
2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι 
αρχείων τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο 
τμιμα τθσ διακιρυξθσ. 
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που είναι αναρτθμζνεσ ςτθν 
θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 
Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε και ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν 
(3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. 
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για 
κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 
 

2.4.3.2 Τεχνικι προςφορά – Ρεριεχόμενα 
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με τθν ςυνθμμζνθ μελζτθ του Τεχνικοφ Συμβοφλου του Διμου 
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Βζλου-Βόχασ, περιγράφοντασ ακριβϊσ, πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ 
πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει όλα τα απαιτοφμενα ςτοιχεία τα οποία κατά τθν κρίςθ των 
υποψθφίων επιτρζπουν ςτθν επιτροπι αξιολόγθςθσ να αποκτιςει πλιρθ εικόνα τθσ προςφοράσ 
και να  αξιολογιςει τθν καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ τα κριτιρια 
ανάκεςθσ. 
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 
 
Ο φάκελοσ "ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ" ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι 
θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό 
αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. 
Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του 
παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε 
αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει 
εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Κακ’ όςον θ τεχνικι προςφορά δεν κα ζχει αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τθσ ςτισ ειδικζσ 
θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο οικονομικόσ φορζασ επιςυνάπτει ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά». 
 
Θ Τεχνικι Ρροςφορά πρζπει να περιλαμβάνει: 
 
α. Γενικι παρουςίαςθ τθσ πρόταςθσ 

Γενικι περιγραφι των τριϊν απαιτοφμενων τεχνικϊν υποςυςτθμάτων, κατανόθςθ των 
απαιτιςεων τθσ διακιρυξθσ, ανταπόκριςθ ςτθ φιλοςοφία, εξυπθρζτθςθ των επιδιωκόμενων 
ςτόχων του Διμου και πλθρότθτα τθσ προςφοράσ. 

 
β. Ρροτεινόμενα φωτιςτικά και λαμπτιρεσ για τθν αναβάκμιςθ του υφιςταμζνου ςυςτιματοσ 

i. Τεχνολογία που κα χρθςιμοποιθκεί, ςυμβατότθτα με περιβαλλοντικοφσ όρουσ. Ο Ανάδοχοσ 
ζχει τθν ευχζρεια να επιλζξει οποιαδιποτε τεχνολογία φωτιςτικϊν LED κρίνει πλζον 
πρόςφορθ. Τα προϊόντα που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να ακολουκοφν τθν οδθγία 
2011/65/ΕΕ και ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα κατακζςει ςτθν προςφορά του ςχετικι υπεφκυνθ 
διλωςθ. 

ii. Τφποσ φωτιςτικϊν, τεχνικά χαρακτθριςτικά κατανάλωςθ ενζργειασ ανά τφπο, αντιςτοιχία με 
φωτιςτικά που κα αντικαταςτακοφν. διάρκεια ηωισ και αντικεραυνικι προςταςία. Ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα υποβάλει αναλυτικά εγχειρίδια με φωτογραφίεσ και τεχνικά και 
μορφολογικά χαρακτθριςτικά των φωτιςτικϊν που ςκοπεφει να χρθςιμοποιιςει. 

iii. Ζτθ εργοςταςιακισ εγγφθςθσ των φωτιςτικϊν όπωσ κα προκφπτουν από επίςθμα εγχειρίδια , 
επίςθμεσ αναρτιςεισ ςτο διαδίκτυο ι βεβαιϊςεισ των καταςκευαςτϊν. 

iv. Υπολογιςμό τθσ αναμενόμενθσ μείωςθσ εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα.  

γ. Ρεριγραφι ςυςτιματοσ ελζγχου. 

i. Επίπεδα ελζγχου. 

Το επίπεδο ζλεγχου όπωσ περιγράφεται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι μπορεί, για οριςμζνεσ 
κατθγορίεσ   φωτιςτικϊν να είναι ςε επίπεδο φωτιςτικοφ ι ςε επίπεδο πίνακα. Ρροτιμθτζα 
λφςθ για τον Διμο κεωρείται ο ζλεγχοσ ςε επίπεδο φωτιςτικοφ. 

ii. Τρόποσ μετάδοςθσ δεδομζνων. 

Θ επικυμθτι λφςθ για τον Διμο είναι θ φπαρξθ αυτονόμου και ανεξάρτθτο από τρίτουσ 
δικτφου μετάδοςθσ των δεδομζνων. 
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iii. Δυνατότθτα αξιοποίθςθσ του ςυςτιματοσ μετάδοςθσ για άλλεσ χριςεισ 

Είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι θ δυνατότθτα και θ χωρθτικότθτα του  ςυςτιματοσ μεταφοράσ  

δεδομζνων ϊςτε να μπορεί να αξιοποιθκεί και για άλλεσ χριςεισ 

δ.  Ρεριγραφι ςυςτιματοσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ μζςω Θ/Υ 

i. Αναλυτικι περιγραφι των βαςικϊν λειτουργιϊν και δυνατοτιτων του ςυςτιματοσ. 

ii. Δυνατότθτα επζκταςθσ ςε άλλεσ λειτουργίεσ του Διμου. 

 
 ε. Ρίνακασ αντιςτοιχίασ υπαρχόντων φωτιςτικϊν με νζα φωτιςτικά αυξθμζνθσ ενεργειακισ 

απόδοςθσ.  
 
ςτ. Μεκοδολογία για τθν αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ 

      Θ τεχνικι προςφορά των υποψθφίων κα πρζπει να περιλαμβάνει : 

i. Αναλυτικι περιγραφι των απαιτοφμενων ενεργειϊν 

ii. Αναλυτικό  χρονοδιάγραμμα 

iii. Ρεριγραφι του προτεινόμενου οργανωτικοφ ςχιματοσ με κατανομι αρμοδιοτιτων 
μεταξφ των βαςικϊν μελϊν τθσ ομάδασ ζργου. 

iv. Ρεριγραφι των πικανϊν κινδφνων/προβλθμάτων ςτθν φάςθ αναβάκμιςθσ και τρόπουσ 
αντιμετϊπιςθσ τουσ. 

v. Κατάλογο υπεργολάβων, προμθκευτϊν και ςυμβοφλων. 

vi. Ρεριγραφι του τρόπου ςυντονιςμοφ / επικοινωνίασ με τουσ βαςικοφσ προμθκευτζσ. 
 

η. Μεκοδολογία για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ    

i. Ρεριγραφι τθσ μεκοδολογίασ 

ii. Διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων εργαςιϊν. 

iii. Ρροετοιμαςία για τθν παραλαβι του ςυςτιματοσ από τον Διμο. 
 
θ. Ρροτάςεισ για πικανι αξιοποίθςθ των δθμιουργοφμενων υποδομϊν. 
 Θ Τεχνικι προςφορά των υποψθφίων κα περιλαμβάνει ανάλυςθ των δυνατοτιτων και 
προτάςεισ για τθν πικανι αξιοποίθςθ των δθμιουργοφμενων υποδομϊν κακϊσ και τθν 
μεκοδολογία για τον τρόπο εκπόνθςθσ τθσ προβλεπόμενθσ μελζτθσ και παροχισ των ηθτοφμενων 
υπθρεςιϊν ςυμβοφλου. Ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ κεωρείται ο τρόποσ με τον οποίο κα διαπιςτωκεί θ 
δυνατότθτα περαιτζρω αξιοποίθςθσ των δθμιουργοφμενων υποδομϊν. 
 
κ. Μεκοδολογία για περαιτζρω μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ 
Θ τεχνικι προςφορά των υποψθφίων κα περιλαμβάνει προτάςεισ για περαιτζρω δυνατότθτεσ 
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτισ λειτουργίεσ του Διμου κακϊσ και αναλυτικι μεκοδολογία για τον 
τρόπο εκπόνθςθσ τθσ προβλεπόμενθσ μελζτθσ και παροχισ των υπθρεςιϊν ςυμβοφλου που κα 
πρζπει να παραςχεκοφν για τθν υλοποίθςθ των προτάςεων. 
 
Στα πλαίςια των παραπάνω κατευκφνςεων θ τεχνικι προςφορά κα πρζπει να περιλαμβάνει 
αναλυτικά όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία και λεπτομζρειεσ ϊςτε να είναι δυνατι θ αντικειμενικι 
αξιολόγθςθ τθσ με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ που περιγράφονται ςτο άρκρο 2.3.3 τθσ 
παροφςασ Διακιρυξθσ. 
 
Ρροσ απόδειξθ των περιγραφόμενων ςτθν τεχνικι προςφορά των υποψθφίων οι προςφζροντεσ 
οφείλουν να υποβάλουν ςυμπλθρωμζνο τον πίνακα ςυμμόρφωςθσ τθσ διακιρυξθσ κακϊσ και τισ 
προβλεπόμενεσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ. Ρρόςκετα τεχνικισ μορφισ ζγγραφα μποροφν να 
υποβάλλονται κατά τθν κρίςθ του προςφζροντοσ ι να ηθτοφνται από τθν επιτροπι του 
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διαγωνιςμοφ κατά τθν φάςθ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. 
 

Εφόςον απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ για τθν τεχνικι προςφορά δεν ζχουν αποτυπωκεί 
ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων 
επιςυνάπτει ςτθν τεχνικι του προςφορά ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά 
θλεκτρονικά αρχεία. 

 
Τα ανωτζρω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τθσ τεχνικισ προςφοράσ του προςφζροντοσ 
υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου pdf και προςκομίηονται κατά 
περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
θλεκτρονικισ υποβολισ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι. 
Οι τυχόν απαιτοφμενεσ δθλϊςεισ ι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του παρόντοσ άρκρου που 
υπογράφονται ψθφιακά από τουσ ζχοντεσ υποχρζωςθ προσ τοφτο, δεν απαιτείται να φζρουν 
κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ. 
 
Δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ. 
 
Γίνεται δεκτι, με ποινι αποκλειςμοφ, μόνο μία προςφορά ανά προςφζροντα. 
Οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να δϊςουν πλθροφορίεσ που δεν καλφπτονται από τουσ όρουσ ι τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ που περιζχονται ςτθν προςφορά τουσ. 
 

2.4.4 Πεπιεσόμενα Φακέλος «Οικονομική Πποζθοπά» / Σπόπορ ζύνηαξηρ και ςποβολήρ 
οικονομικών πποζθοπών 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο 
ανάκεςθσ, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα ΙΙ τθσ διακιρυξθσ, το οποίο κα ευρίςκεται ανθρτθμζνο 
ςτον χϊρο του διαγωνιςμοφ ςτο ςφςτθμα του ΕΣΘΔΘΣ. 
Θ προςφερόμενθ τιμι δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα. 
Κακϊσ ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν κα ζχει αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο 
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι 
οικονομικι προςφορά του ψθφιακά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία 
(ςφμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα ΙΙ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) ςε μορφι 
pdf. Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των 
υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ (υπζρ ΕΑΑΔΘΣΥ 0,06 %) υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό 
τζλοσ χαρτοςιμου 3,6 % και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20 %. Επιςθμαίνεται ότι το 
εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται αυτόματα από το 
ςφςτθμα. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 
αναπροςαρμόηονται 
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που 
κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ 
τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον 
προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο 
Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
Θ οικονομικι προςφορά των υποψθφίων περιλαμβάνει : 
α/ Τισ προςφερόμενεσ τιμζσ μονάδασ για τα υλικά που περιλαμβάνει ο προχπολογιςμόσ τθσ  
μελζτθσ με τθ ςυμπλιρωςθ του τιμολογίου και του Ρίνακα Α. 
β/ Τθν εγγυθμζνθ ετιςια κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ μετά τθν αναβάκμιςθ του 
ςυςτιματοσ με βάςθ τισ προτεινόμενεσ αντιςτοιχίεσ αντικατάςταςθσ των υπαρχόντων 
φωτιςτικϊν και λαμπτιρων με φωτιςτικά και λαμπτιρεσ αυξθμζνθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κατά 
τα προβλεπόμενα ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι τθσ μελζτθσ. 
Για τον ςκοπό αυτό ο Ανάδοχοσ ςυμπλθρϊνει το Τιμολόγιο και του Ρίνακεσ Α και Β που δίνονται 
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ςτο Ραράτθμα «Ρροςφορά Αναδόχου τθσ Διακιρυξθσ». 
 
Θ τιμι των προσ προμικεια υλικϊν ι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν δίνεται ανά μονάδα, όπωσ 
κακορίηεται ςτθν διακιρυξθ. Στθν τιμι περιλαμβάνονται υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε 
άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για 
παράδοςθ του υλικοφ ι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτθν διακιρυξθ. 

1. Στον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του προςφζροντα. 

2. Θ Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον (υπό) 
φάκελο «Οικονομικι Ρροςφορά». 
 
Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι 
φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε 
μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία 
που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. 
Πλεσ οι προςφορζσ πρζπει να είναι κακαρογραμμζνεσ, χωρίσ ορκογραφικά λάκθ, μουντηοφρεσ 
κλπ. Το νόμιςμα τθσ προςφοράσ κα πρζπει να είναι αποκλειςτικά ςε ευρϊ, διαφορετικά θ 
προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Το ζντυπο τθσ οικονομικισ προςφοράσ υπογράφεται, 
επί ποινι αποκλειςμοφ, από τον νόμιμο εκπρόςωπο ι τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ τθσ 
Κοινοπραξίασ. 
Οι προςφορζσ των υποψθφίων αναδόχων κα γίνουν με τθν ςυμπλιρωςθ των πινάκων που 
επιςυνάπτονται. 
Υποβολι οικονομικισ προςφοράσ με οποιονδιποτε άλλο τρόπο ςυνεπάγεται τθν απόρριψι τθσ. 
Φόροι, δαςμοί, κρατιςεισ υπζρ τρίτων και κάκε άλλθ νόμιμθ επιβάρυνςθ, ωσ και κάκε είδουσ 
δαπάνεσ μεταφοράσ, αςφάλιςθσ, αμοιβζσ καταςκευαςτϊν ι και υπεργολάβων, ταξίδια, ζξοδα 
προςωπικοφ, κλπ κα επιβαρφνουν τον Ανάδοχο, ςυνεπϊσ κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ από 
τουσ διαγωνιηομζνουσ ςτθν κατάρτιςθ των οικονομικϊν τουσ προςφορϊν.  
 
Ο αρικμόσ και τφποι των φωτιςτικϊν που αναφζρονται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι και θ διατιρθςθ 
του υφιςτάμενου επιπζδου φωτιςμοφ αποτελοφν τθν βάςθ για τθν υποβολι των οικονομικϊν 
και τεχνικϊν προςφορϊν των υποψθφίων Αναδόχων. Θ επίτευξθ του ιςοδφναμου 
αποτελζςματοσ από τα νζα φωτιςτικά και λαμπτιρεσ ςε ςχζςθ με τα αντικακιςτάμενα, κα 
αποδεικνφεται με δοκιμζσ πεδίου . 
 
Οικονομικι προςφορά θ οποία είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι τελεί υπό αίρεςθ, 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ από τθν Επιτροπι του διαγωνιςμοφ. 
 

3. Εφόςον θ οικονομικι προςφορά δεν ζχει αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τθσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ 
φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά 
θλεκτρονικά αρχεία. 

4. Οι τιμζσ των προςφορϊν που αφοροφν ςε οποιοδιποτε προςφερόμενο κα δοκοφν 
υποχρεωτικά ςε ευρϊ. 

5. Θ Γενικι Συνολικι Τιμι τθσ προςφοράσ κα γράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ με ποινι 
αποκλειςμοφ. Ο Φ.Ρ.Α. κα υπολογίηεται ανεξάρτθτα και κα αναφζρεται αρικμθτικϊσ και 
ολογράφωσ. 

6. Ρροςφορζσ ςτισ οποίεσ δεν προκφπτουν με ςαφινεια οι προςφερόμενεσ τιμζσ και θ ςυνολικι 
τιμι απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

7. Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ για λόγουσ πζραν των περιλαμβανόμενων ςτο 
άρκρο 7 τθσ ειδικισ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
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8. Οι τιμζσ των προςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ προςφοράσ 
οφτε και ςε τυχόν παρατάςεισ τθσ. 

9. Σε περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ προςφοράσ, οι υποψιφιοι Ανάδοχοι 
δεν δικαιοφνται, κατά τθ γνωςτοποίθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ για τθν παράταςθ αυτι, να 
υποβάλλουν νζουσ πίνακεσ τιμϊν ι να τουσ τροποποιιςουν. 

10. Δεν επιτρζπονται επί ποινι απαραδζκτου τιμζσ προςφοράσ μεγαλφτερεσ από τθν 
προχπολογιςκείςα τιμι μονάδασ. 
 

2.4.5 Υπόνορ ιζσύορ ηυν πποζθοπών 
 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 
ΔΕΚΑ (10) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (ιτοι τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν). 
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν 
παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν 
προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, 
κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο 
ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν 
είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν 
τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν 
τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και 
αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 
 

2.4.6 Λόγοι απόππιτηρ πποζθοπών 
 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των 
προςφορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο 
πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. 
(Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, 
τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 
3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ, 
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν 
αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 
δ) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ 
προςφορζσ. Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ 
παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων 
οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που 
ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων. 
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ε) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 
η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 
θ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
Αναλυτικότερα θ απόρριψθ προςφοράσ γίνεται με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου του Διμου, 
φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ και απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ ςε κάκε 
μία ι περιςςότερεσ από τισ κάτωκι περιπτϊςεισ: 
 

1. Ζλλειψθ δικαιϊματοσ ςυμμετοχισ  

2. Ζλλειψθ οποιουδιποτε δικαιολογθτικοφ. 

3. Ζλλειψθ πλιρουσ και αιτιολογθμζνθσ τεκμθρίωςθσ των ελάχιςτων προχποκζςεων ςυμμετοχισ. 

4. Χρόνοσ ιςχφοσ Ρροςφοράσ μικρότεροσ από το ηθτοφμενο. 

5. Χρόνοσ ολοκλιρωςθσ τθσ αναβάκμιςθσ μεγαλφτεροσ από τον προβλεπόμενο. 

6. Ρροςφορά που είναι αόριςτθ, ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ, υπό αίρεςθ ι/ και δεν προκφπτει με 
ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι. 

7. Ρροςφορά που δεν καλφπτει πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ. 

8. Ρροςφορά που παρουςιάηει ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ. 

9. Ρροςφορά που δεν ςυνοδεφεται από τθ νόμιμθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό. 

10. Ρροςφορά που αφορά μόνο ςε μζροσ τθσ Σφμβαςθσ και δεν καλφπτει το ςφνολο των 
ηθτοφμενων υπθρεςιϊν/προϊόντων. 

11. Ρροςφορά που παρουςιάηει διαφορζσ μεταξφ των Ρινάκων Οικονομικισ Ρροςφοράσ χωρίσ 
τιμζσ και των αντιςτοίχων Ρινάκων Οικονομικισ Ρροςφοράσ με τιμζσ. 

12. Ρροςφορά που το ςυνολικό τθσ τίμθμα υπερβαίνει τθν εκτιμϊμενθ αξία τθσ  ςφμβαςθσ. 
 
Ο Διμοσ επιφυλάςςεται του δικαιϊματοσ να απορρίψει, ανεξάρτθτα από το ςτάδιο που 
βρίςκεται ο Διαγωνιςμόσ, Ρροςφορά υποψθφίου Αναδόχου για τθν οποία προκφπτει ότι 
ςυντρζχουν λόγοι απόρριψθσ ι λόγοι αποκλειςμοφ του Υποψθφίου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτθν παροφςα. 
Ρζραν των ανωτζρω, προςφορζσ αποκλείονται : 
 
α/ Εάν ο καταςκευαςτισ των φωτιςτικϊν δεν διακζτει πιςτοποίθςθ ISO-9001. 
β/ Τα προτεινόμενα φωτιςτικά και λαμπτιρεσ δεν διακζτουν πιςτοποιθτικά CE και RoHS. 
γ/ Θ πρόταςθ δεν ςτθρίηεται ςε τρία ανεξάρτθτα τμιματα/ υποςυςτιματα (φωτιςτικά και 

λαμπτιρεσ, ςφςτθμα ελζγχου λειτουργίασ, ςφςτθμα προλθπτικισ ςυντιρθςθσ μζςω Θ/Υ). Για 
λογοφσ περαιτζρω αξιοποίθςθσ των ςυςτθμάτων αυτϊν ςε άλλεσ λειτουργίεσ του Διμου τα 
ςυςτιματα αυτά κα πρζπει να είναι ανεξάρτθτα. Συνδυαςμζνθ λειτουργία τουσ δεν 
επιτρζπεται και ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ. 

δ/ Δεν πλθροφνται οι ελάχιςτεσ προχποκζςεισ τεχνικισ και οικονομικισ επάρκειασ του άρκρου 
2.2.5. 

ε/ Δεν επιτυγχάνεται θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ τουλάχιςτον 60%. Θ εξοικονόμθςθ αφορά το 
ςφνολο του ςυςτιματοσ και όχι κάκε φωτιςτικό χωριςτά. 

ςτ/ Δεν ανταποκρίνονται ςτα παρακάτω ελάχιςτα όρια των τεχνικϊν προδιαγραφϊν οι οποίεσ 
και κεωροφνται κρίςιμεσ για τθν ςυνολικι λειτουργία του ςυςτιματοσ. 

 
1. Διάρκεια ηωισ φωτιςτικϊν: 75.000 ϊρεσ (L70) 
2. Διάρκεια ηωισ λαμπτιρων: 50.000 ϊρεσ (L70) 

3. CRI     ≥ 70 Ra 
4. Συντελεςτισ ιςχφοσ φωτιςτικϊν και λαμπτιρων  0,90 
5. Εργοςταςιακι εγγφθςθ 5 χρόνια 
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η/ Τα φωτιςτικά LED που αντικακιςτοφν ςυμβατικά φωτιςτικά ονομαςτικισ ιςχφοσ άνω των 23 W 

δεν ζχουν δυνατότθτα αναβάκμιςθσ τουσ ϊςτε να ζχουν τθν δυνατότθτα αυξομείωςθσ του 
επιπζδου φωτιςμοφ τουσ κακενόσ ξεχωριςτά. 

 
 
Επιπλζον 
 
Ο Διμοσ με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 
 
α) Θ οποία αποκλίνει από τα άρκρα 92 ζωσ 100, και 102 ζωσ 104 του Ν.4412/2016 ι υποβλικθκε 

κατά  παράβαςθ των απαράβατων όρων περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, όπωσ 
οι όροι αυτοί ορίηονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

β) Θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι, εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν 
αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθ ςυμπλιρωςθ τθσ. 

γ) Για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τον Διμο. 

δ) Αποτελεί προςφορά υπό αίρεςθ. 
ε) Θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ. 
ςτ) Δεν περιλαμβάνει τον πίνακα ςυμμόρφωςθσ τθσ διακιρυξθσ και τισ προβλεπόμενεσ 

υπεφκυνεσ δθλϊςεισ. 
 
 
 

3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 

 

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν 

 
 

3.1.1 Ηλεκηπονική αποζθπάγιζη πποζθοπών 
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 
θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 
4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» 
ςτισ 06/05/2019 και ϊρα 10:00 π.μ. 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 
Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε 
επόμενο ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά 
τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ 
εμπιςτευτικζσ. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να 
διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το 
περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 
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4412/2016. 
 

3.1.2 Αξιολόγηζη πποζθοπών. 
 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων 
τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 
Ειδικότερα : 
α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου. 
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ 
των τεχνικϊν προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι ι/και βακμολόγθςθ των 
τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Τα ανωτζρω 
υπό ςτοιχεία α και β ςτάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 
γ) Θ Επιτροπι του διαγωνιςμοφ μπορεί να ηθτά από τουσ ςυμμετζχοντεσ να διευκρινίςουν 
ςθμεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ τουσ κατά τα προβλεπόμενα από τον Ν.4412/2016. Επί πλζον θ 
Επιτροπι του διαγωνιςμοφ μπορεί να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ να παραδϊςουν 
δείγματα των προςφερόμενων υλικϊν ι εκκζςεισ δοκιμϊν εντόσ των προβλεπόμενων ςτο 
Ραράρτθμα 1 προκεςμιϊν. 
δ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά 
τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά 
τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν 
αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ οι φάκελοι τθσ οικονομικισ 
προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι 
επίλυςθ τυχόν διαφορϊν που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ. 

 
ε) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και 
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν 
κατάταξθ των προςφορϊν με βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και τθν 
ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 
 
Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι 
βακμολογία μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με 
τθν μεγαλφτερθ βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ . Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια 
τιμι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ 
μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται 
ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων. 
Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται, ανά επί μζρουσ ςτάδιο, με 
απόφαςθ/αποφάςεισ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία 
κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ. 
Κατά των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.4. τθσ παροφςασ. 
 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ - Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ 

 
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι 
πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ ΔΕΚΑΡΕΝΤΕ 
(15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι 
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αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) 
όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ 
επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8 αυτισ. 
Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ 
από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι. 
Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ 
παραλαβισ τουσ και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο 
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 
Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν 
διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, 
παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ 
πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ 
του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ 
ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ. 
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 
Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω 
διαδικαςίασ, εάν: 

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με 
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι 

ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι 

 

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι 
όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 
ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ, 
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ 
ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο Σφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν 
διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του. 
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει 
ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ 
διαδικαςία ματαιϊνεται. 
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ 
τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ 
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Τα 
αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 
 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ 
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Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που 
ζχει υποβάλει αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον 
προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ. 
Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ 
ςφμφωνα με τθν επόμενθ παράγραφο 3.4. 
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 
επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι : 
α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ 
παροφςασ βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και 
από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν, 
β) ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 
5 και 36 του ν. 4129/2013, 
γ) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. 
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ 
εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το 
ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. 
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα 
ςτθν τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον 
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά. 

 

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

 
 
Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ 
και ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ 
νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ 
ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και 
πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του.  
Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 1 θ προκεςμία για τθν άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι 
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 

χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ 
γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει 

τα ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ 
κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν 
από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ  

 
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι 
δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ 2. 
 
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά 3 μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» 
του ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ 
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ 
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν 4 
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Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 
ςτο άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7 τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α.. Το παράβολο επιςτρζφεται 
ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του ι ςε 
περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα 
αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια. 
 
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 
4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ 
διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 
του ν.4412/2016. 
 
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 
• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν 

περ. α του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν 

περ. β του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
 
Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και 
νομικϊν ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε 
περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι 
απορρίπτει τθν προςφυγι με απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία 
είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ προςφυγισ 1. 
 
Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ 
από τθν ΑΕΡΡ 2. 
 
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των 
ζνδικων βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 
4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν.  
 
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν 
από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ 
αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016.  
 
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι 
διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά 3. 
 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, 
μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα 
ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του 
αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το 
αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το 
ςφάλμα ι θ παράλειψθ. 
 

4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
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4.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

 
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με 
το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό πζντε (5%) 
τοισ εκατό επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον 
αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 
4412/2016. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι 
όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται 
αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν 
τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό πζντε (5%) 
τοισ εκατό επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, 
όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. 
 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, κακϊσ οι παραδόςεισ προβλζπεται να είναι τμθματικζσ, δφναται να 
αποδεςμεφεται τμθματικά, μετά τθν πάροδο του πρϊτου ζτουσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά το ποςό που 
αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ των υλικϊν που παραλιφκθκε οριςτικά, μετά τθν 
οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του ςχετικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτα 
πρωτόκολλα οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι 
υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν 
αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. 
 

4.2 Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία 

 
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, Ν.3255/2010, οι 
όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  
 

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

 
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το 
δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 
Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. 
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ 
δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ 
τουσ. 
 

4.4 Υπεργολαβία 

Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν 
ευκφνθ του κυρίου αναδόχου. 
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4.4.1. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν 
ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ 
ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι 
κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ 
απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ 
χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου 
με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ 
διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του 
τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο 
κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. 
 

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

 
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. 
Ρροβλζπονται δικαιϊματα προαίρεςθσ που αςκοφνται μονομερϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι 
όπωσ περιγράφονται ςτθν ςυνθμμζνθ μελζτθ του Τεχνικοφ Συμβοφλου του Διμου Βζλου Βόχασ 
. 
Αναλυτικότερα δικαίωμα προαίρεςθσ προβλζπεται για τισ εξισ περιπτϊςεισ  
 
α/ Αλλαγι του αρικμοφ θ/και του τφπου των φωτιςτικϊν. 
Αναπροςαρμογι με βάςθ τισ τιμζσ τθσ προςφοράσ του Ανάδοχου. Χρόνοσ άςκθςθσ του 
δικαιϊματοσ θ περίοδοσ αναβάκμιςθσ. 
 
β/ Αναβάκμιςθ φωτιςτικϊν και ςυςτθμάτων ζλεγχου για τθν απόκτθςθ δυνατότθτασ 
αυξομείωςθσ τθσ ζνταςθσ φωτιςμοφ. 
Αναπροςαρμογι με βάςθ τισ τιμζσ τθσ προςφοράσ αυξθμζνεσ κατά 15%. 
Χρόνοσ άςκθςθσ του δικαιϊματοσ ζξι μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ  
 
γ/ Επζκταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ από δζκα ςε δεκαπζντε ζτθ. 
Αφξθςθ τθσ τιμισ κατά 3% το χρόνο. 
Χρόνοσ άςκθςθσ του δικαιϊματοσ τουλάχιςτον 12 μινεσ πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ δεκαετοφσ 
ςφμβαςθσ. 
 
 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, 
να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

 
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 
του ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
 
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ 
που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από 
τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
 
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των 
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υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει 
αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του 
άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

 
 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ 

 
5.1.1 Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 
του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ 
τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που 
προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου 
δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  
 
5.1.1 α Η πλθρωμι των υπθρεςιϊν κα γίνεται ςε ποςοςτό 100% με τθν πιςτοποίθςθ και τθν 
οριςτικι παραλαβι τουσ 
 
5.1.1 β. Η πλθρωμι των μιςκωμάτων των υλικϊν ςυμπεριλαμβανομζνων των εξόδων 
εγκατάςταςθσ τουσ κα γίνεται με βάςθ τα παρακάτω ποςοςτά  
 

Ζτοσ % 

1 6,0 

2 17,0 

3 17,0 

4 15,0 

5 13,0 

6 11,0 

7 9,0 

8 6,0 

9 4,0 

10 2,0 

 
 

5.1.1. Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του 
υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ 
βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 
α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει). 
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, 
τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε 
πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 
γ) Δαπάνθ δθμοςιεφςεων ςτον τφπο τθσ περίλθψθσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
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Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3,6 % 
και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20 %. 
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ ανάλογα με τθν μορφι του παραςτατικοφ. 
 

Τρόπος πληρωμής ηοσ προμηθεσηή 
 

 Θ αμοιβι του Αναδόχου κα καταβάλλεται κάκε χρόνο με βάςθ τουσ προβλεπόμενουσ 
όρουσ πλθρωμισ για κάκε είδοσ υλικοφ ι υπθρεςίασ. 

 Οι όροι αυτοί προςδιορίηονται ςτθν Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.  
 Κάκε ετιςια αμοιβι καταβάλλεται ςε τζςςερισ (4) τριμθνιαίεσ δόςεισ με τθν πρϊτθ να 

καταβάλλεται τρεισ μινεσ από τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ του Αναδόχου. 
 Ο Ανάδοχοσ κα περιγράψει ςτθν προςφορά του αναλυτικό μθχανιςμό εγγυιςεων που 

προτείνει ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ζγκαιρθ και απρόςκοπτθ χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
 Οι πιςτοποιιςεισ και θ παραλαβζσ υλικϊν και υπθρεςιϊν πραγματοποιοφνται με τζτοιο 

τρόπο ϊςτε, ςε κάκε περίπτωςθ το ςφνολο των ετιςιων καταβολϊν προσ τον Ανάδοχο να 
μθν ξεπερνά τα ποςοςτά του πίνακα που ακολουκεί. 
 

Ζτοσ 
Μζγιςτο όριο πλθρωμϊν, 

% τθσ ετιςιασ μείωςθσ κόςτουσ 
1 90% 

2 90% 
3 80% 

4 80% 

5 75% 
6 75% 

7 60% 

8 50% 

9 45% 

10 35% 

 
Θ ανάδοχοσ εταιρεία ζχει τθν υποχρζωςθ για απαρζγκλιτθ τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ 
νομοκεςίασ, δθλαδι καταβολι των νόμιμων αποδοχϊν, οι οποίεσ ςε καμία περίπτωςθ δεν 
μπορεί να είναι κατϊτερεσ των προβλεπομζνων από τθν Εκνικι Γενικι Συλλογικι Σφμβαςθ 
Εργαςίασ, τιρθςθ του νομίμου ωραρίου, αςφαλιςτικι κάλυψθ, όροι υγιεινισ και αςφάλειασ 
εργαηομζνων κλπ. 
Για τθν ζκδοςθ του εντάλματοσ πλθρωμισ απαιτείται επιπλζον πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ 
επιμζρουσ εργαςίασ που απορρζει από τθ ςφμβαςθ για το διάςτθμα που ηθτείται θ πλθρωμι, 
από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ Υπθρεςιϊν του Διμου. 
Ο Διμοσ δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για τθν υπερωριακι απαςχόλθςθ ι 
οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι του προςωπικοφ τθσ αναδόχου. Επίςθσ, ουδεμία ευκφνθ φζρει και δε 
βαρφνεται με τθν εκτόσ επίςθμου ωραρίου απαςχολιςεωσ του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ. 
Αναλυτικότερα για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτον τα εξισ 
δικαιολογθτικά: 
 
α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ του τμιματοσ που αφορά θ πλθρωμι.  
β) Τιμολόγιο του αναδόχου. 
γ) Εξοφλθτικι απόδειξθ του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ “Εξοφλικθκε”.  
δ) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ. 
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5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ 

 

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα 
που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι 
δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που 
του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και ςτουσ 
επομζνουσ όρουσ τθσ παροφςθσ. 
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ 
ςφμβαςθ. β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ 
του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, θ ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 
καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλειςμόσ του αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου 
και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του 
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε 
εκπρόκεςμα. 
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων 
υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ 
των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ 
τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του 
εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και 
παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 
 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των 
όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ 
παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι 
προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. 
Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ 
του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι 
προςφυγι. 
 
 

5.4. Εθαρμοζηέο δίκαιο 

 
Θ παροφςα Διακιρυξθ και θ Σφμβαςθ διζπονται από το ελλθνικό δίκαιο. Κάκε διαφορά που κα 
ανακφψει κατά τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ και τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ υπάγεται ςτθν 
αρμοδιότθτα των δικαςτθρίων των Ακθνϊν. 
 
 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 
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6.1 Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά και τον περιγραφόμενο εξοπλιςμό 
τμθματικά, εντόσ είκοςι τεςςάρων (24) μθνϊν από τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του 
αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 
4412/2016. Στθν  περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ 
χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που 
κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν 
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα 
παράταςθσ ι, εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκοφν τα υλικά 
και ο προβλεπόμενοσ εξοπλιςμόσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν 
αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται 
να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο 
αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε 
εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 
 

6.2 Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι, που ςυγκροτείται 
ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν 
διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί 
και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ: 
 
Α) Μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ,  
 
Β) Ρρακτικι δοκιμαςία 
 
Β1. Φωτιςτικά ςϊματα – Λαμπτιρεσ: Θ πρακτικι δοκιμαςία περιλαμβάνει τθν εγκατάςταςθ των 
φωτιςτικϊν ςωμάτων και λαμπτιρων, ςτο ςφςτθμα του φωτιςμοφ του δθμοςίου χϊρου του 
Διμου Βζλου-Βόχασ και τθν λειτουργία αυτϊν τουλάχιςτον επί ζνα μινα, προκειμζνου να 
επιβεβαιωκοφν τα προβλεπόμενα από τθν προςφορά του αναδόχου τεχνικά και ποιοτικά 
χαρακτθριςτικά των αυτϊν. Με τθν πρακτικι δοκιμαςία ελζγχεται θ ποιότθτα του φωτιςμοφ που 
παρζχουν τα νζα φωτιςτικά ςϊματα και οι λαμπτιρεσ κακϊσ και θ εγγυθμζνθ εξοικονόμθςθ 
ενζργειασ. 
 
Β2. Εξοπλιςμόσ διαχείριςθσ και ελζγχου του ςυςτιματοσ φωτιςμοφ. Θ πρακτικι δοκιμαςία 
περιλαμβάνει τθν εγκατάςταςθ του προβλεπόμενου εξοπλιςμοφ για τθν διαχείριςθ και τον 
ζλεγχο του ςυςτιματοσ φωτιςμοφ του δθμοςίου χϊρου του Διμου και τθν λειτουργία αυτοφ, 
από τθν ζναρξθ μζχρι τθσ εγκατάςταςθσ και επί ζνα μινα  προκειμζνου να επιβεβαιωκοφν τα 
προβλεπόμενα από τθν προςφορά του αναδόχου αυτοφ. 
 
Β3. Εξοπλιςμόσ ελζγχου τθσ ςυντιρθςθσ του ςυςτιματοσ φωτιςμοφ. Θ πρακτικι δοκιμαςία 
περιλαμβάνει τθν εγκατάςταςθ του προβλεπόμενου εξοπλιςμοφ για τον ζλεγχο και τθν 
διαχείριςθ τθσ ςυντιρθςθσ του ςυςτιματοσ φωτιςμοφ του δθμοςίου χϊρου του Διμου  και τθν 
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λειτουργία αυτοφ επί ζνα  μινα, προκειμζνου να επιβεβαιωκοφν τα προβλεπόμενα από τθν 
προςφορά του αναδόχου αυτοφ. 
 
Θ οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν που οφείλει να ολοκλθρϊςει ο ανάδοχοσ, διενεργείται 
από τθν ιδία αρμοδία Επιτροπι και πιςτοποιείται μετά τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου 
οριςτικισ παραλαβισ. 
 
Κάκε τμιμα του παραδιδόμενου εξοπλιςμοφ εγκακίςταται ςτο ςφςτθμα φωτιςμοφ του 
δθμοςίου χϊρου του Διμου. Ρρο τθσ εγκατάςταςθσ των φωτιςτικϊν ςωμάτων ζχει υλοποιθκεί 
από τον ανάδοχο θ καταγραφι των υπαρχόντων εγκατεςτθμζνων φωτιςτικϊν ςωμάτων και θ 
μζτρθςθ τθσ φωτεινότθτασ αυτϊν. Οι μετριςεισ πραγματοποιοφνται παρουςία τθσ Επιτροπισ ι 
εκπροςϊπου/-πων αυτισ και καταχωροφνται ςε ςχετικό Ρρακτικό Εγκατάςταςθσ Εξοπλιςμοφ 
(Ρ.Ε.Ε.) που ςυντάςςεται και υπογράφεται από τον ανάδοχο (ι οριςκζντα προσ τοφτο 
εκπρόςωπο ι εκπροςϊπουσ του) και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ (ι τον οριςκζντα εκπρόςωπο ι 
εκπροςϊπουσ τθσ). Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ κάκε τμθματικισ παράδοςθσ 
φωτιςτικϊν ςωμάτων και αντιςτοίχου εξοπλιςμοφ, πραγματοποιείται ο προβλεπόμενοσ 
μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ (ζλεγχοσ λειτουργίασ και ζλεγχοσ φωτεινότθτασ) και θ Επιτροπι 
ςυντάςςει ςχετικό Ρρωτόκολλο Ρροςωρινισ Ραραλαβισ του τμιματοσ του εξοπλιςμοφ που 
παραδόκθκε και εγκαταςτάκθκε. Στθν ςυνζχεια ο εγκαταςτθμζνοσ εξοπλιςμόσ υποβάλλεται ςε 
πρακτικι δοκιμαςία για τον ζλεγχο τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ που επιφζρει κατά τθν 
λειτουργία του. 
Θ παραλαβι των υλικϊν κα γίνεται ςταδιακά, ϊςτε θ αμοιβι του αναδόχου να είναι ςφμφωνθ 
με τα προβλεπόμενα ςτθ ςυνθμμζνθ μελζτθ. 
Ο ζλεγχοσ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ διενεργείται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 
7 τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ τθσ ςυνθμμζνθσ μελζτθσ. 
Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα 
(μακροςκοπικό – οριςτικό - παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ – απόρριψθσ των υλικϊν) 
ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 4412/16. 
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) 
κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 
Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με 
βάςθ τουσ ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να 
παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα 
του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν. 4412/16. Τα ζξοδα 
βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων οριςτικισ 
παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα ςτουσ ανωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ από τθσ 
παράδοςισ τουσ και εγκατάςταςθσ τουσ ςτο ςφςτθμα δθμόςιου φωτιςμοφ του Διμου . 
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από 
τθν επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ 
παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και 
εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο 
το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, 
ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ 
και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που 
ςυγκροτείται με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να 
ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι 
ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε 
όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 
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208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ 
εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ 
ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 
 

6.3 Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

 

6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ 
των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι 
ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν 
απόφαςθ αυτι. 

6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που 
ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ κεωρείται    ωσ    εκπρόκεςμοσ    και    υπόκειται    ςε     
κυρϊςεισ     λόγω     εκπρόκεςμθσ     παράδοςθσ. Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα 
υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο 
ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτισ παρ. 2 και 3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 
  

6.4 Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ 

Ο ανάδοχοσ οφείλει κατά τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και τθσ τυχόν παράταςθσ αυτισ, να 
προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει ΕΝΤΟΣ ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΑΩΝ (24) 
ΩΩΝ, οποιαδιποτε βλάβθ που κα παρουςιαςκεί, ςε κάκε φωτιςτικό ςϊμα, λαμπτιρα, λοιπό 
εξοπλιςμό για τθν άρτια λειτουργία του ςυςτιματοσ φωτιςμοφ, κακϊσ και ςε κάκε 
εγκαταςτθμζνο λογιςμικό (software) και εξοπλιςμό μθχανοργάνωςθσ (hardware), ςε 
τθλεπικοινωνιακό εξοπλιςμό για τθν τθλεματικι διαχείριςθ του ςυςτιματοσ που κα 
χρθςιμοποιθκεί, με ευκφνθ και ζξοδα του Αναδόχου. 
Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία 
του αντικειμζνου τθσ προμικειασ (φωτιςτικά ςϊματα, λαμπτιρεσ και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 
διαχείριςθσ, ελζγχου και ςυντιρθςθσ αυτϊν). Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ 
λειτουργίασ να προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε 
βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ 
τθσ ςφμβαςθσ. Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του 
αναδόχου θ επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ 
ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία 
κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του 
αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο 
τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 
Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ 
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ 
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ 
απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το 
ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ 
λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
Ο ΔΘΜΑΧΟΣ  
 
ΑΝΝΙΒΑΣ ΡΑΡΑΚΥΙΑΚΟΣ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ 
 
 
 
 

 

 

 

ΔΘΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘ 
ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 
(ΜΕΙΚΤΘ ΣΥΜΒΑΣΘ): 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΟΔΟΥΩΣΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ-

ΒΟΦΑ ΜΕ ΚΟΠΟ ΣΗΝ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ 

ΜΕΙΩΗ ΚΟΣΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ » 
 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ 
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΘΣ ΔΗΜΟΙΑ 
ΤΜΒΑΗ, 
Για χρονικό διάςτθμα 10 ΕΤΩΝ, 
ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΡΟΑΙΕΣΘΣ 
(ΡΑΑΤΑΣΘ για χρονικό διάςτθμα 5 
ετϊν) 

 
 

2.128.693,75 € 

 

ΔΑΡΑΝΘ Φ.Ρ.Α. (24 %) 510.886,50 € 
 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΘΣ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ, 

Για χρονικό διάςτθμα 10 ΕΤΩΝ, 
ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΡΟΑΙΕΣΘΣ 
(ΡΑΑΤΑΣΘ για χρονικό διάςτθμα 5 
ετϊν) 

 
 

2.639.580,25 € 

 

 

ΤΜΘΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

 
ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 

ΚΑΙ ΔΘΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 
 

ΜΕΡΟ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 
Το φυςικό αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ περιγράφεται ςτθν ςυνθμμζνθ μελζτθ του Τεχνικοφ 
Συμβοφλου 
 
υμπληρωματικά με τα αναφερόμενα ςτην μελζτη του Σεχνικοφ υμβοφλου, αναφζρονται τα 
παρακάτω ςτοιχεία 
 

τοιχεία ωριμότητασ τησ φμβαςησ 
 
Για τθν υλοποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ ζχουν πραγματοποιθκεί οι κάτωκι προκαταρκτικζσ ενζργειεσ 
ωριμότθτασ υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ: 
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• Ζχει εκπονθκεί από τον Τεχνικό Σφμβουλο του Διμου Βζλου  – Βόχασ μελζτθ, που αφορά ςτθν 
παροφςα Δθμόςια Σφμβαςθ Ρρομικειασ (Μεικτι Σφμβαςθ). Η μελζτθ αυτι περιλαμβάνει τθν 
Τεχνικι Ρεριγραφι, τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, τθν Συγγραφι Υποχρεϊςεων, το ςχζδιο 
διακιρυξθσ, το Τιμολόγιο και τον Ρροχπολογιςμό τθσ υπθρεςίασ, το Τιμολόγιο Ρροςφοράσ και 
τθν Ρροςφορά του ςυμμετζχοντοσ ςτον διαγωνιςμό. 

 

. Το Δθμοτικό Συμβοφλιο ζχει εγκρίνει τθν υλοποίθςθ τθσ Δθμόςιασ Σφμβαςθσ (Ρρομθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν – Μεικτι Σφμβαςθ). Επίςθσ ζχει εγκρίνει τθν ςχετικι μελζτθ του Τεχνικοφ 
Συμβοφλου του Διμου. Τζλοσ ζχει εγκρίνει τθν διενζργεια ανοικτοφ, διεκνοφσ, θλεκτρονικοφ 
διαγωνιςμοφ για τθν υλοποίθςθ τθσ εν λόγω δθμόςιασ ςφμβαςθσ. 

 

Η ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων 
προαίρεςθσ, ανζρχεται ςτο ποςόν των δφο εκατομμυρίων εκατόν είκοςι οκτϊ χιλιάδων 
εξακοςίων ενενιντα τριϊν ευρϊ και εβδομιντα πζντε λεπτϊν (2.128.693,75 €), πλζον του 
αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. (24%), ιτοι ποςοφ πεντακόςιων δζκα χιλιάδων οκτακοςίων ογδόντα ζξι 
ευρϊ και πενιντα λεπτϊν (510.886,50 €). Η ςυνολικι προβλεπόμενθ δαπάνθ ανζρχεται ςτο 
ποςόν των δφο εκατομμυρίων εξακοςίων τριάντα εννζα χιλιάδων πεντακόςιων ογδόντα ευρϊ 
και είκοςι πζντε λεπτϊν (2.639.580,25 €),ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ. 
Η εν λόγω δαπάνθ προβλζπεται ωσ πολυετισ. Θα βαρφνει τουσ Ρροχπολογιςμοφσ του Διμου 
Βζλου Βόχασ για τα επόμενα δζκα (10) οικονομικά ζτθ (δεκαετισ ςφμβαςθ), ιτοι, 2019, 2020, 
2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 και 2028. Ρροβλζπεται θ δυνατότθτα παράταςθ τθσ 
ςφμβαςθσ για πζντε (5) επί πλζον ζτθ, για τθν διαχείριςθ του ςυςτιματοσ. Για τον ςκοπό αυτό 
προβλζπεται θ εγγραφι ςτουσ Ρροχπολογιςμοφσ του Διμου (ζωσ το ζτοσ 2027 τουλάχιςτον) 
ςχετικισ πίςτωςθσ, με Κωδικό Αρικμό (Κ.Α.)  20.7135.09 υπό τον τίτλο “Αναβάκμιςθ του 
ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ του Διμου Βζλου – Βόχασ με ςκοπό τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και 
τθν μείωςθ του κόςτουσ λειτουργίασ». 
 

Η υλοποίθςθ τθσ περιγραφόμενθσ Δθμόςιασ Σφμβαςθσ χρθματοδοτείται από ίδιουσ πόρουσ του 
Διμου Βζλου – Βόχασ, από τα ανταποδοτικά τζλθ Κακαριότθτασ και Δθμοτικοφ Φωτιςμοφ. 
Ουςιαςτικά θ υλοποίθςθ τθσ δράςθσ αυτισ χρθματοδοτείται από τθν μείωςθ τθσ ετθςίασ 
δαπάνθσ οδοφωτιςμοφ (φωτιςμοφ του δθμοςίου χϊρου του Διμου), εξ αιτίασ τθσ 
εγκατάςταςθσ των νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων και τθσ πολφ χαμθλότερθσ κατανάλωςθσ 
θλεκτρικισ ενζργειασ. 

 

 

Εκτιμάται θ κάτωκι κατανομι των προβλεπόμενων εγγραφϊν δαπανϊν κατ’ ζτοσ: 

 

 
 
 

ΕΤΟΣ 

Κ.Α.20 7135-09 
“Αναβάθμιςη του ςυςτήματοσ οδοφωτιςμού του Δήμου Βέλου-

Βόχασ  με ςκοπό την εξοικονόμηςη ενέργειασ και 

την μείωςη του κόςτουσ λειτουργίασ» 
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ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ(Με Φ.Π.Α.) ςε €. 

2019 5.000,00 

2020 210.166,42 

2021 273.216,35 

2022 315.249,63 

2023 294.232,99 

2024 273.216,35 

2025 231.183,06 

2026 210.166,42 

2027 168.133,14 

2029 131.099,85 

ΤΝΟΛΑ 2.111.664,20 € 

  

Τεκμθρίωςθ ςκοπιμότθτασ/υποδιαίρεςθσ ι μθ τθσ ςφμβαςθσ ςε τμιματα 

Δεν προβλζπεται θ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ υπό τθν μορφι χωριςτϊν τμθμάτων. Οι ςχετικζσ 
προςφορζσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτον ςχετικό διαγωνιςμό οικονομικοφσ φορείσ κα 
υποβλθκοφν για το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ Δθμόςιασ Σφμβαςθσ Ρρομικειασ (Μεικτι 
Σφμβαςθ). Τοφτο επειδι πρόκειται για ειδικό εξοπλιςμό που περιλαμβάνει τόςο φωτιςτικά 
ςϊματα (υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ) διαφόρων τφπων, μετά των αντιςτοίχων λαμπτιρων 
φωτιςμοφ χαμθλισ κατανάλωςθσ ενζργειασ, όςο και κατάλλθλο αντίςτοιχα θλεκτρονικό 
εξοπλιςμό (hardware) και λογιςμικό (software) για τον ζλεγχο και τθν διαχείριςθ τθσ 
λειτουργίασ του ςυςτιματοσ, κακϊσ και τθν προλθπτικι ςυντιρθςθ αυτοφ. Απαιτείται, λόγω 
και του τρόπου αποπλθρωμισ τθσ δαπάνθσ τθσ Δθμόςιασ Σφμβαςθσ (εν είδει 
“αυτοχρθματοδότθςθσ”), θ ανάδειξθ αναδόχου για το ςφνολο τθσ Δθμόςιασ Σφμβαςθσ, που 
πζραν του περιγραφόμενου εξοπλιςμοφ, περιλαμβάνει και τθν παροχι υπθρεςιϊν 
(εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ, διαχείριςθσ λειτουργίασ του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ, διαχείριςθσ τθσ 
ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ και αποκατάςταςθ των τυχόν βλαβϊν) 
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Τεκμθρίωςθ τθσ απαίτθςθσ χρθματοοικονομικισ επάρκειασ των ςυμμετεχόντων 

Για λογοφσ εξαςφάλιςθσ των ςυμφερόντων του Διμου με δεδομζνο τον χαρακτιρα τθσ υψθλισ 
τεχνολογίασ των υλικϊν τθσ ςφμβαςθσ ,είναι αναγκαία θ οριςτικι παραλαβι τουσ να γίνεται 
μετά από ςθμαντικό χρόνο πραγματικισ λειτουργιάσ τουσ .Αυτό ςυνεπάγεται μεγάλθ χρονικι 
διάφορα ςτο χρόνο απόκτθςθσ τουσ από τον ανάδοχο και πλθρωμισ του τελευταίου από τον 
Διμο. Ραράλλθλα θ διάρκεια τθσ ςυνολικισ ςφμβαςθσ ,λόγω τθσ παροχισ υπθρεςιϊν 
λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ επί δεκαετία λογά των αυξθμζνων τεχνολογικϊν απαιτιςεων τθσ 
προμθκείασ, οι οποίεσ δεν μποροφν να καλυφτοφν από το προςωπικό του Διμου, επιβάλει τθν 
ανάγκθ ςυνεργαςίασ του Διμου με εταιρείεσ αυξθμζνθσ οικονομικισ ευρωςτίασ. 

Για τουσ λογοφσ αυτοφσ απαιτείται οι υποψιφιοι να διακζτουν δείκτεσ ιδίων κεφαλαίων, 
δανειακισ επιβάρυνςθσ και ρευςτότθτασ υψθλοφσ ϊςτε κατά τεκμιριο να ζχουν προοπτικζσ 
οικονομικισ βιωςιμότθτασ θ εάν δεν διακζτουν τισ απαιτοφμενεσ δυνατότθτεσ να 
ςυνεργάηονται με κατάλλθλουσ φορείσ ϊςτε να εξαςφαλίηεται ο Διμοσ. 
 
 

Δείγματα 

Ρροβλζπεται θ δυνατότθτα τθσ Επιτροπισ του διαγωνιςμοφ κατά τθ φάςθ τθσ Τεχνικισ 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ τθν προςκόμιςθ εκκζςεων 
δοκιμϊν ι και δειγμάτων για το ςφνολο ι μζροσ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ για τθν 
αξιολόγθςθ και εκτζλεςθ δοκιμϊν επιβεβαίωςθσ δθλοφμενων ςτοιχείων, οι δοκιμζσ κα γίνουν 
από το κζντρο ερευνϊν  δοκιμϊν και προτφπων τθσ ΔΕΗ. Στθν περίπτωςθ αυτι οι 
ςυμμετζχοντεσ ειδοποιοφνται ςχετικά μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΗΔΗΣ και υποχρεοφνται να 
παραδϊςουν τισ ςχετικζσ εκκζςεισ εντόσ οκτϊ θμερϊν και τα ςχετικά δείγματα εντόσ 15 
θμερολογιακϊν θμερϊν. 
 
 
 
Μεκοδολογία υλοποίθςθσ 

Ομάδα Ζργου/χήμα Διοίκηςησ τησ φμβαςησ 

Η παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ υλοποίθςθσ των όρων του ςυμφωνθτικοφ κακϊσ και θ παραλαβι 
των προςφερομζνων από τον Ανάδοχο υλικϊν και λοιποφ εξοπλιςμοφ, κα γίνεται από τθν 
αρμόδια Τριμελι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ τθσ παραγράφου 11β του άρκρου 
221 του Ν. 4412/2016, που κα οριςκεί από τον Διμο Βζλου Βόχασ (Δθμοτικό Συμβοφλιο), ειδικά 
για τθν εν λόγω Δθμόςια Σφμβαςθ, λόγω του φυςικοφ αντικειμζνου αυτισ κακϊσ και τθσ 
ςπουδαιότθτάσ τθσ για τον Διμο. 

Η Επιτροπι αυτι ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ, προβαίνοντασ, ςε μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ 
του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, 
παρακολουκεί και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν 
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων 
μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. 
 

Η παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ παροχισ των προβλεπόμενων υπθρεςιϊν, κακϊσ και θ 
παραλαβι του αντικειμζνου αυτϊν, γίνεται από τθν προαναφερκείςα Επιτροπι 
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ. 

 Η παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ κα γίνεται από τθν κακ’ φλθν αρμόδια υπθρεςία. Η ανωτζρω 
υπθρεςία ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Δθμοτικό Συμβοφλιο) για όλα τα 
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ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν 
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ 
τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του 
αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του 
άρκρου 132. 

Το Τ.Τ.Υ. προβλζπεται, με απόφαςι του επειδι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ απαιτοφν ςυνεχι 
παρακολοφκθςθ ςε θμεριςια βάςθ, να ορίςει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ 
Επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι, υπάλλθλο μθχανικό τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ, 
δφνανται να ορίηονται και άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ, ςτουσ οποίουσ 
ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν 
περίπτωςθ ο Επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του Επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ, κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του Αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. 
Με ειςιγθςθ του Επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ (Τ.Τ.Υ.) μπορεί να απευκφνει 
ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον Ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Για τθν ορκι υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ τθρείται από τον Ανάδοχο θμερολόγιο ςτο οποίο 
καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι 
απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία 
που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον 
Επόπτθ τθσ ςφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο φυλάςςεται ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν 
αυτό δεν είναι εφικτό προςκομίηεται από τον Ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο 
ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του θμερολογίου αποτελοφν ςτοιχείο για τθν παραλαβι του 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ. 

Για τθν εν λόγω Δθμόςια Σφμβαςθ με Απόφαςι του το Δθμοτικό Συμβοφλιο 
προβλζπεται να ςυγκροτιςει γνωμοδοτικό όργανο (κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 221 του Ν. 
4412/2016), με τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: 

α) Να αξιολογεί τισ προςφορζσ ι αιτιςεισ ςυμμετοχισ των προςφερόντων ι υποψθφίων, 

β) Να ελζγχει τθν καταλλθλότθτα των προςφερόντων ι υποψθφίων για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

γ) Να ελζγχει και αξιολογεί τισ προςφορζσ, 

δ) Να ειςθγείται τον αποκλειςμό των προςφερόντων ι υποψθφίων από τθ διαδικαςία, τθν 
απόρριψθ των προςφορϊν, τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων, τθν αποδζςμευςθ των 
εγγυιςεων, τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ, 

ε) Να γνωμοδοτεί για κάκε άλλο κζμα που ανακφπτει κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ, 

ςτ) Να γνωμοδοτεί, ςτο ςτάδιο τθσ εκτζλεςθσ, για κάκε κζμα που ανακφπτει από τθ ςφμβαςθ 
και ιδίωσ επί τθσ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, κάκε άλλθσ τροποποίθςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ και τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου και 

η) Να γνωμοδοτεί για τισ προβλεπόμενεσ ςτον παρόντα νόμο ενςτάςεισ και προςφυγζσ που 
υποβάλλονται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ. 

Κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων του το όργανο αυτό εκδίδει γνϊμθ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
τθσ βακμολόγθςθσ) μετά από ψθφοφορία επί των επικρατζςτερων προτάςεων (π.χ. 
βακμολόγθςθσ). Η γνϊμθ (πχ επί τθσ βακμολόγθςθσ) του οργάνου είναι θ πρόταςθ που 
ςυγκεντρϊνει τθν πλειοψθφία των παρόντων. Δεν επιτρζπεται θ γνϊμθ του οργάνου αυτοφ να 
προκφπτει από το μζςο όρο των προτάςεων. 
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Διάρκεια ςφμβαςθσ-Χρόνοι παράδοςθσ 

Ο χρόνοσ υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ ξεκινά από τθν θμερομθνία υπογραφισ του ςχετικοφ 
ςυμφωνθτικοφ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ξεκινιςει τισ εργαςίεσ για τθν υλοποίθςθ τθσ 
ςφμβαςθσ εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ. 

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κακορίηεται ςε δζκα (10) ζτθ. 

Εντόσ των πρϊτων εικοςιτεςςζρων (24) μθνϊν από τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να προβεί ςτθν αντικατάςταςθ όλων των προβλεπόμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων 
με τα νζα που κα ζχει προςφζρει. Επίςθσ του χρόνου αυτοφ υποχρεοφται ςτθν εγκατάςταςθ 
του ςυνόλου του προβλεπόμενου εξοπλιςμοφ για τθν ορκι λειτουργία και διαχείριςθ του 
αναβακμιςμζνου ςυςτιματοσ φωτιςμοφ. 

Είναι δυνατι, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου, θ παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ 
επί πζντε (5) επί πλζον ζτθ (Δικαίωμα Ρροαίρεςθσ), με αντικείμενο τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ 
ςυντιρθςθσ και διαχείριςθσ του ςυςτιματοσ φωτιςμοφ του δθμοςίου χϊρου του Διμου, με 
αποκλειςτικζσ δαπάνεσ του αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ μθ εμπρόκεςμθσ εκτζλεςισ τθσ, εξαιρουμζνθσ τθσ αποδεδειγμζνθσ περίπτωςθσ 
ανωτζρασ βίασ (κατά το άρκρο 204), ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 207 του Ν. 4412/2016. 
 
Υπεργολαβία 

Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω 
ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Η τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν 
ευκφνθ του κυρίου αναδόχου. 

Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν 
ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ 
ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι 
κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ 
απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ 
χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου 
με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ 
διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του 
τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο 
κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. 

Η ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 
2.2.9.2 τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ 
προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το 
ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, 
προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, 
δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που 
υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ. 

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι 
δφναται να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 
6 του άρκρου 131 του ν. 4412/2016. 
 

Τόποσ υλοποίθςθσ/παράδοςθσ 
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Η παράδοςθ του προμθκευόμενου εξοπλιςμοφ προβλζπεται να γίνει ςτισ αποκικεσ του Διμου 
Βζλου– Βόχασ, ςτα γραφεία και τισ αποκικεσ  του  Διμου  Βζλου– Βόχασ. 
 
Ραραδοτζα-Διαδικαςία Ραραλαβισ/Ραρακολοφκθςθσ 

ΟΛΟΚΛΗΩΣΗ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ: 

α) Ραραδόκθκε ολόκλθρεσ οι ποςότθτεσ υλικϊν (φωτιςτικϊν ςωμάτων, λαμπτιρων, εξοπλιςμοφ 
ελζγχου φωτιςτικϊν κ.λπ.) που προβλζπονται από το τιμολόγιο και τον προχπολογιςμό τθσ 
παροφςασ μελζτθσ. Ραραςχζκθκαν οι υπθρεςίεσ που προβλζπονται από το τιμολόγιο και τον 
προχπολογιςμό τθσ παροφςασ μελζτθσ. Ζχει παρζλκει θ καταλθκτικι θμερομθνία για τθν 
περαίωςθ τθσ ςφμβαςθσ που ζχει τεκεί ςτθν διακιρυξθ. 

β) Ραραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα υλικά και οι υπθρεςίεσ που 
παραδόκθκαν. 

γ) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι 
εκπτϊςεισ και 

δ) Εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 
αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ. 
 
ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΑΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Η παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ υλοποίθςθσ των όρων του ςυμφωνθτικοφ κακϊσ και θ παραλαβι 
των προςφερομζνων από τον Ανάδοχο υλικϊν και λοιποφ εξοπλιςμοφ, κα γίνεται από τθν 
αρμόδια Τριμελι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ τθσ παραγράφου 11β του άρκρου 
221 του Ν. 4412/2016, που κα οριςκεί από τον Διμο Βζλου– Βόχασ (Δθμοτικό Συμβοφλιο), 
ειδικά για τθν εν λόγω Δθμόςια Σφμβαςθ, λόγω του φυςικοφ αντικειμζνου αυτισ κακϊσ και τθσ 
ςπουδαιότθτάσ τθσ για τον Διμο. 

 

Η Επιτροπι αυτι ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ, προβαίνοντασ, ςε μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ 
του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, 
παρακολουκεί και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν 
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων 
μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. 
 
Ρριν από οποιαδιποτε παράδοςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων, λαμπτιρων και λοιποφ εξοπλιςμοφ και 
για επιβεβαίωςθ των τεχνικϊν τουσ χαρακτθριςτικϊν, ςε ςχζςθ μ' αυτά τθσ Ρροςφοράσ του 
Αναδόχου, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να υποβάλει απαραιτιτωσ τα παρακάτω ςτοιχεία 
ςε επίςθμα ζγγραφα του Οίκου Καταςκευισ των φωτιςτικϊν ςωμάτων, λαμπτιρων, οργάνων 
και λοιποφ εξοπλιςμοφ, ςφραγιςμζνα και υπογεγραμμζνα ςε πρωτότυπο από τον Ανάδοχο και 
από τον καταςκευαςτι αυτϊν: 

1. Λεπτομερι τεχνικά φυλλάδια (PROSPECTUS), όλων των ειδϊν του παραδιδόμενου εξοπλιςμοφ, 
ςτθν ελλθνικι και ςτθν αγγλικι γλϊςςα 

2. Διάγραμμα πολικισ κατανομισ ςε δφο επίπεδα, ζνα παράλλθλο και ζνα κάκετο προσ τον 
διαμικθ άξονα του φωτιςτικοφ ςϊματοσ 

3. Στοιχεία υπολογιςμοφ τθσ "οικονομικισ ηωισ" των λαμπτιρων ςυνοδευόμενα από το ςχετικό 
υπολογιςμό. Επιςθμαίνεται ότι ο ελάχιςτοσ χρόνοσ "οικονομικισ ηωισ" των λαμπτιρων που κα 
χρθςιμοποιθκοφν κα είναι τουλάχιςτον 50.000 ϊρεσ, ενϊ των φωτιςτικϊν αντίςτοιχα 
τουλάχιςτον 75.000 ϊρεσ. 

4. Τεχνικό φυλλάδιο (PROSPECTUS) του λαμπτιρα με γραφικι απεικόνιςθ του φάςματοσ εκπομπισ 
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και με τθν ονομαςτικι φωτεινι ροι του λαμπτιρα. 

Εφόςον τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των παραδιδόμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων και λαμπτιρων 
απζχουν αυτϊν τθσ Ρροςφοράσ του Αναδόχου, αυτόσ οφείλει να τα αντικαταςτιςει με τα 
αντίςτοιχα που επακριβϊσ κακορίηονται ςτθν Ρροςφορά του, αναλυτικότερα. 
 Ο Διμοσ ζχει δικαίωμα να αςκεί ελζγχουσ πριν από κάκε παράδοςθ υλικϊν για να 
επιβεβαιϊνεται θ ςυμφωνία των παραδιδόμενων υλικϊν με τισ προδιαγραφζσ τθσ προςφοράσ 
και τθν αξιοπιςτία των άγραφων που τα ςυνοδεφουν. Εάν διαπιςτωκεί ςχετικι απόκλιςθ ο 
ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αντικαταςτιςει το ςφνολο τθσ παρτίδασ ςτθν οποία 
εντοπίςτθκε το πρόβλθμα. Αντίςτοιχοι ζλεγχοι μπορεί να γίνονται και μετά τθν εγκατάςταςθ 
των υλικϊν οπότε ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν άμεςθ αντικατάςταςθ όλθσ τθσ παρτίδασ από 
τθν οποία προζρχονται τα υλικά που ελζγχτθκαν 

 
 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΡΑΟΧΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΡΑΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ παροχισ των προβλεπόμενων υπθρεςιϊν, κακϊσ και θ 
παραλαβι του αντικειμζνου αυτϊν, γίνεται από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ 
τθσ Δθμόςιασ Σφμβαςθσ που προαναφζρκθκε. 

Αρμόδια υπθρεςία για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ (κακ’ υλϊν αρμόδια υπθρεςία) είναι 
θ Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν (Δ.Τ.Υ.) του Διμου Βζλου– Βόχασ. Η ανωτζρω υπθρεςία 
ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Δθμοτικό Συμβοφλιο) για όλα τα ηθτιματα που 
αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των 
υποχρεϊςεων του Αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ 
άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και 
παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 132. 

Η Δ.Τ.Υ. προβλζπεται, με απόφαςι τθσ επειδι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ απαιτοφν ςυνεχι 
παρακολοφκθςθ ςε θμεριςια βάςθ, να ορίςει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ 
Επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι, υπάλλθλο μθχανικό τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ, 
δφνανται να ορίηονται και άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ, ςτουσ οποίουσ 
ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν 
περίπτωςθ ο Επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του Επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ, κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του Αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. 
Με ειςιγθςθ του Επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ (Δ.Τ.Υ.) μπορεί να απευκφνει 
ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον Ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
 

Για τθν ορκι υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ τθρείται από τον Ανάδοχο θμερολόγιο ςτο οποίο 
καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι 
απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία 
που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον 
Επόπτθ τθσ ςφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο φυλάςςεται ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν 
αυτό δεν είναι εφικτό προςκομίηεται από τον Ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο 
ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του θμερολογίου αποτελοφν ςτοιχείο για τθν παραλαβι του 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ. 
 
ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ 

Η εγκατάςταςθ των νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων, των λαμπτιρων και του λοιποφ εξοπλιςμοφ για 
τθν διαχείριςθ του ςυςτιματοσ φωτιςμοφ γίνεται ςταδιακά, το αργότερο εντόσ είκοςι 
τεςςάρων (24) μθνϊν από τθσ υπογραφισ τθσ ςυμβάςεωσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ κάκε 
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τμθματικισ εγκατάςταςθσ, προβλζπεται να εκτελοφνται δοκιμζσ για τθν άρτια λειτουργία του 
ςυςτιματοσ φωτιςμοφ, πάντα με τθν παρουςία τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και 
Ραραλαβισ των προμθκειϊν κακϊσ και του Επόπτθ μθχανικοφ παρακολοφκθςθσ τθσ ορκισ 
υλοποίθςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει τα αναγκαία κατά τθν κρίςθ του ι τθν κρίςθ 
τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και του Επόπτθ μθχανικοφ όργανα ελζγχου, υλικά, μικροφλικα 
κακϊσ και τισ εγκεκριμζνεσ από τουσ καταςκευαςτζσ αποδόςεισ και καμπφλεσ απόδοςθσ των 
φωτιςτικϊν ςωμάτων και να εκτελζςει με δικό του προςωπικό τισ δοκιμζσ. 

Η δαπάνθ για τθν προμικεια, προςκόμιςθ, διάκεςθ των οργάνων ελζγχου, των υλικϊν και 
μικροφλικων, που απαιτοφνται κακϊσ και για κάκε απαιτοφμενθ ςχετικι εργαςία, βαρφνει τον 
Ανάδοχο, ο οποίοσ υποχρεοφται να διακζτει χωρίσ αποηθμίωςθ το εργατικό ι βοθκθτικό 
προςωπικό, που κα χρειαςτεί, εφόςον ηθτθκεί θ ςυνδρομι του, για τθν διενζργεια των 
δοκιμϊν. Οποιοςδιποτε ζλεγχοσ ι δοκιμαςία που κα αφορά είτε ςε εξοπλιςμό, είτε ςε 
μθχάνθμα, είτε ςε υπθρεςία, δεν κα παρζχει ςτον Ανάδοχο το δικαίωμα να προβάλει αξίωςθ ι 
αίτθμα, επιηθτϊντασ ανάλογθ παράταςθ προκεςμίασ για οποιοδιποτε ανάλογο χρονικό 
διάςτθμα κα χρειαςτεί για τθν εκτζλεςθ τθσ διαπίςτωςθσ του δόκιμου ι όχι του εξοπλιςμοφ, 
του μθχανιματοσ ι τθσ παροχισ υπθρεςίασ. 

Αν κατά τθν εκτζλεςθ δοκιμϊν δεν διαπιςτωκεί ανωμαλία, κα ςυνταχκεί πρωτόκολλο δοκιμϊν 
που κα υπογραφεί από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και τον Επόπτθ μθχανικό και 
τον Ανάδοχο, με τισ τυχόν παρατθριςεισ, κα αποτελζςει δε ςτοιχείο για τθν προςωρινι 
παραλαβι των εγκαταςτάςεων. 
 
ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 

1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδίδει τα προμθκευόμενα υλικά και εξοπλιςμό μζςα ςτα 
χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίηει θ ςφμβαςθ. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των 
υλικϊν μπορεί να παρατείνεται υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: 

α) τθροφνται οι όροι τθσ διάταξθσ του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016, 

β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ (Δθμοτικοφ Συμβουλίου), μετά από γνωμοδότθςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου 
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
(Δθμοτικοφ Συμβουλίου), και εφόςον ςυμφωνεί ο Ανάδοχοσ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα 
του Αναδόχου το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, 

γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο 
παράδοςθσ. 

2. Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν 
ςυνυπολογίηεται ςτο ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 

3. Η απόφαςθ παράταςθσ εκδίδεται εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν υποβολι του 
ςχετικοφ αιτιματοσ του Αναδόχου. 

4. Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ςυνεπεία λόγων ανωτζρασ 
βίασ ι άλλων ιδιαιτζρωσ ςοβαρϊν λόγων που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν 
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν, δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. Σε κάκε άλλθ 
περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που 
προβλζπονται ςτο άρκρο 207 του Ν. 4412/2016. 

5. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, 
εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο Ανάδοχοσ 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

6. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να 
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παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

7. Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται 
να υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο 
οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ 
ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 
 
 
 
 
ΚΗΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΕΑ ΕΚΡΤΩΤΟΥ 

Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και 
από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου 
οργάνου Δθμοτικοφ Συμβουλίου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου 
Γνωμοδοτικό Πργανο: 

α) ςτθν περίπτωςθ που δεν προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, 

β) εφόςον δε φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, 

γ) αν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ 
εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και 

δ) αν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπ’ 
όψθ των παρατάςεων. 

Ο Ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ όταν: 

α) Η ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε 
με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, 

β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Στον Ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, 
επιβάλλεται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, 
ακροιςτικά, ο ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
κατά περίπτωςθ. 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των 
ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του Ν. 
4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74. 
 
ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ επικαλεςκεί ανωτζρα βία, υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) 
θμζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει 
εγγράφωσ αυτά και να προςκομίςει ςτθν ανακζτουςα (Διμοσ Βζλου - Βόχασ, Διεφκυνςθ 
Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, κακ’ υλϊν αρμόδια υπθρεςία παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ) αρχι τα 
απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 

 

 

 
 
Εκπαίδευςθ προςωπικοφ 
 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυντάξει ακριβζσ πρόγραμμα ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ, των 
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μθχανθμάτων και των εγκαταςτάςεων γενικά, που να βαςίηεται ςτισ προδιαγραφζσ των 
καταςκευαςτϊν του εξοπλιςμοφ και των μθχανθμάτων και τισ απαιτιςεισ ςυντιρθςθσ των 
εγκαταςτάςεων. 

Για κάκε μθχάνθμα, εξοπλιςμό ι ςυςκευι που κα εγκαταςτακεί για τθν εφρυκμθ και ομαλι 
λειτουργία του αναβακμιςμζνου ςυςτιματοσ φωτιςμοφ, προβλζπεται θ υποβολι ςχετικοφ 
αντίςτοιχου εγχειριδίου λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ ςε τρία αντίτυπα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Το 
ζνα αντίτυπο κα κατατεκεί πριν τθν ζναρξθ των δοκιμϊν του ςυςτιματοσ και τα άλλα δφο πριν 
το τζλοσ των ςυμβατικϊν εργαςιϊν. 

Τα εγχειρίδια κα είναι δεμζνα ςε μορφι βιβλίου και κα περιζχουν τισ ακόλουκεσ πλθροφορίεσ: 

• Στο εξϊφυλλο κα αναγράφεται θ ζνδειξθ "ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ", το όνομα 
και θ τοποκεςία του μθχανιματοσ ι εξοπλιςμοφ, θ επωνυμία και τα πλιρθ ςτοιχεία του 
εγκαταςτάτθ αναδόχου, και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ. 

• Επίςθσ, κα περιλαμβάνονται τα ονόματα, οι διευκφνςεισ και τα τθλζφωνα επικοινωνίασ όλων 
των τυχόν υπεργολάβων που ζλαβαν μζροσ ςτθν εγκατάςταςθ των ςυγκεκριμζνων 
μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ. 

• Τα εγχειρίδια κα διακζτουν πίνακα περιεχομζνων και κάκε τμιμα τουσ κα αναφζρεται με τον 
αντίςτοιχο αρικμό ςελίδασ. 

• Οι οδθγίεσ κα είναι ευανάγνωςτεσ και ευκολονόθτεσ με τυχόν ζνκετα διαγράμματα κατάλλθλα 
διπλωμζνα εντόσ. Επίςθσ, κα περιζχει διαγράμματα κυκλωμάτων και αυτοματιςμϊν, κακϊσ και 
διαδικαςία εκκίνθςθσ, λειτουργίασ και παφςθσ. 

• Τα εγχειρίδια κα περιζχουν λεπτομερείσ οδθγίεσ ςυντιρθςθσ, οδθγίεσ αςφάλειασ, ενδεικτικά 
διαγράμματα λειτουργίασ, διαδικαςίεσ δοκιμϊν, πλθροφορίεσ αποδόςεων και κατάλογο 
εξαρτθμάτων. 

• Ο κατάλογοσ εξαρτθμάτων κα περιζχει όλα τα προτεινόμενα εξαρτιματα και τθν πθγι 
προμικειασ των, κακϊσ επίςθσ και τισ καταλλθλότερεσ επιχειριςεισ ςυντιρθςισ των ςτον νομό 
Αττικισ. 

Γενικά, το εγχειρίδιο κα περιζχει όλεσ εκείνεσ τισ πλθροφορίεσ που κα εξαςφαλίηουν τθν καλι 
και απρόςκοπτθ λειτουργία μθχανθμάτων και λοιποφ εξοπλιςμοφ, κακϊσ και τυχόν πρόςκετα 
παρεχόμενα εξαρτιματα. 
 
Στισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου εμπίπτει θ εκπαίδευςθ δφο μθχανικϊν του Διμου (Τ.Ε. ι Ρ.Ε.) 
ειδικότθτασ θλεκτρολόγου ι μθχανολόγου μθχανικοφ, ςτθν λειτουργία, ρφκμιςθ, ζλεγχο και 
διαχείριςθ τόςο του ςυνόλου του αναβακμιςμζνου ςυςτιματοσ φωτιςμοφ του δθμόςιου χϊρου 
του Διμου Βζλου – Βόχασ, όςο και των ςυςτθμάτων ελζγχου και διαχείριςθσ των βλαβϊν και 
ςυντθριςεων του ςυςτιματοσ και των επί μζρουσ ςτοιχείων του. Η ολοκλιρωςθ τθσ 
εκπαίδευςθσ κα επιβεβαιωκεί από τον Ρροϊςτάμενο του Τμιματοσ Ηλεκτρομθχανολογικϊν 
Εγκαταςτάςεων Ρόλθσ και τον Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου 
Βζλου – Βόχασ. 
 
Για όλα τα παραπάνω ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμία επιπλζον αποηθμίωςθ. 
 
Ραρατάςεισ 
 
Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν 
ςυνυπολογίηεται ςτο ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. Θ απόφαςθ παράταςθσ εκδίδεται εντόσ 
ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν υποβολι του ςχετικοφ αιτιματοσ του Αναδόχου. 
Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ςυνεπεία λόγων ανωτζρασ 
βίασ ι άλλων ιδιαιτζρωσ ςοβαρϊν λόγων που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν 
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν, δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. Σε κάκε άλλθ 
περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που 
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προβλζπονται ςτο άρκρο 207 του Ν. 4412/2016. 
 
Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ 
ι, εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο Ανάδοχοσ 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 
 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να 
παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

 
 
 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο 
αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε 
εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 
 
ΜΔΡΟ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 
 
Τα ςχετικά με το οικονομικό αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ αναφζρονται ςτθν ςυνθμμζνθ μελζτθ 
του Τεχνικοφ Συμβοφλου. 
 
 
 
 
 
 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ – Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων 
 
 
Η Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων περιλαμβάνεται ςτθν ςυνθμμζνθ μελζτθ του Τεχνικοφ 
Συμβοφλου. 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ –ΤΕΥΔ (Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι) 
 

*Για ςυμβάςεισ άνω των ορίων: Οι ανακζτουςεσ αρχζσ ςυντάςςουν με τθ χριςθ τθσ 
υπθρεςίασ eΕΕΕΣ, ιτοι τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ που διακζτει θ ΕΕ (βάςει του 
τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 τθσ Επιτροπισ 
τθσ 5θσ Ιανουαρίου 2016), το πρότυπο ΕΕΕΣ που κα ανταποκρίνεται: α+ ςτισ καταςτάςεισ 
εκείνεσ για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ι, με βάςθ τα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, μποροφν να αποκλειςκοφν, κακϊσ και β) ςτα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που 
ζχουν κακοριςτεί με τα ωσ άνω ζγγραφα. Το περιεχόμενο του αρχείου είτε ενςωματϊνεται 
ςτο κείμενο τθσ διακιρυξθσ, είτε, ωσ αρχείο PDF, ψθφιακά υπογεγραμμζνο, αναρτάται 
ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. Tο αρχείο XML αναρτάται για τθν διευκόλυνςθ 
των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ τθσ ΕΕ τθ 
ςχετικι απάντθςθ τουσ.+ 
 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV – Άλλεσ Δθλϊςεισ 

 
Δεν περιλαμβάνονται άλλεσ δθλϊςεισ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικισ Ρροςφοράσ 

 
Τα περιεχόμενα τθσ Τεχνικισ προςφοράσ περιγράφονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ 
 
ΡΑΑΤΘΜΑ VI – Άλλο Ρεριγραφικό Ζγγραφο - Υπόδειγμα (Ρροςαρμοςμζνο από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι) 
 

ΡΑΑΤΘΜΑ VIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

 
Υπόδειγμα τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ δίδεται ςτθν ςυνθμμζνθ μελζτθ του Τεχνικοφ 
Συμβοφλου.  

ΡΑΑΤΘΜΑ VIII – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 
 
 

Τποδείγματα Εγγυητικών Επιςτολών 

Εγγυητική Επιςτολή υμμετοχήσ 

ΕΚΔΟΣΗ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοςησ........................... 

Προσ: Σον Δήμο ………………………………………………………………………… 
 
 
Εγγυητική επιςτολή μασ υπ’ αριθμό................ για ευρώ..................(ολογράφωσ και 

αριθμητικώσ) 

Με την παρούςα εγγυόμαςτε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματοσ 

τησ διαιρέςεωσ και διζήςεωσ, υπέρ 

{Σε περίπτωςη μεμονωμένησ εταιρίασ: τησ Εταιρίασ ……….. οδόσ …………. αριθμόσ … ΣΚ .................. ,} 

{ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ: των Εταιριών α)…….….... οδόσ............................. 

αριθμόσ.................ΣΚ……………… 

β)……….…. οδόσ............................. αριθμόσ.................ΣΚ……………… 

γ)………….. οδόσ............................. αριθμόσ.................ΣΚ……………… 

μελών τησ Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάθε μια από αυτέσ και ωσ αλληλέγγυα και 

εισ ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τουσ εκ τησ ιδιότητάσ τουσ ωσ μελών τησ Ένωςησ ή 

Κοινοπραξίασ,} και μέχρι του ποςού των ευρώ........................., για τη ςυμμετοχή ςτο 

διενεργούμενο διαγωνιςμό τησ (ςυμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειασ του 

διαγωνιςμού)….…………. με αντικείμενο (ςυμπληρώνετε τον τίτλο τησ ςύμβαςησ) ……………….. 

ςυνολικήσ αξίασ (ςυμπληρώνετε τον προώπολογιςμό με διευκρίνιςη εάν περιλαμβάνει ή όχι 

τον ΥΠΑ) ..................................., ςύμφωνα με τη με αριθμό.................................Προκήρυξή ςασ. 

Η παρούςα εγγύηςη καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ιςχύοσ τησ μόνο τισ από τη ςυμμετοχή ςτον 

ανωτέρω διαγωνιςμό απορρέουςεσ υποχρεώςεισ 

{Σε περίπτωςη μεμονωμένησ εταιρίασ: τησ εν λόγω Εταιρίασ.} 

{ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ: των Εταιριών τησ Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ ατομικά 

για κάθε μια από αυτέσ και ωσ αλληλέγγυα και εισ ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τουσ εκ τησ 

ιδιότητάσ τουσ ωσ μελών τησ Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ.} 

 

Σο ανωτέρω ποςό τησ εγγύηςησ τηρείται ςτη διάθεςή ςασ, το οποίο και υποχρεούμαςτε να 

ςασ καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίσ καμία από μέρουσ μασ αντίρρηςη ή ένςταςη και 

χωρίσ να ερευνηθεί το βάςιμο ή μη τησ απαίτηςήσ ςασ, μέςα ςε πέντε (5) ημέρεσ από την 
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έγγραφη ειδοποίηςή ςασ. Η παρούςα ιςχύει μέχρι και την ………………(ημείωςη προσ την 

Σράπεζα : ο χρόνοσ ιςχύοσ πρέπει να είναι μεγαλύτεροσ τουλάχιςτον κατά ένα (1) μήνα του 

χρόνου ιςχύοσ τησ Προςφοράσ). Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε την ιςχύ τησ εγγύηςησ, 

ύςτερα από έγγραφη δήλωςή ςασ, με την προώπόθεςη ότι το ςχετικό αίτημα ςασ θα μασ 

υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξησ τησ. 

ε περίπτωςη κατάπτωςησ τησ εγγύηςησ, το ποςό τησ κατάπτωςησ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 

ιςχύον πάγιο τέλοσ χαρτοςήμου. 

Βεβαιούμε ότι όλεσ οι ιςχύουςεσ Εγγυητικέσ Επιςτολέσ τησ Σράπεζάσ μασ, οι οποίεσ έχουν 

χορηγηθεί ςτο Δημόςιο, ςτα Ν.Π.Δ.Δ. και ςτα Ν.Π.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομένησ και τησ 

παρούςησ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριςτεί βάςει νόμου για την Σράπεζά μασ. 

(Εξουςιοδοτημένη υπογραφή) 

Εγγυητική Επιςτολή Καλήσ Εκτέλεςησ ύμβαςησ 

ΕΚΔΟΣΗ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοςησ........................... 

Προσ: Σον Δήμο ………………………. 

Εγγυητική επιςτολή μασ υπ’ αριθμ................ για ευρώ............ 

(ολογράφωσ και αριθμητικώσ) 

Με την παρούςα εγγυόμαςτε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματοσ 

τησ διαιρέςεωσ και διζήςεωσ, υπέρ 

{Σε περίπτωςη μεμονωμένησ εταιρίασ : τησ Εταιρίασ …………… Οδόσ …………. Αριθμόσ Σ.Κ. 

………} 

{ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριών 

α) ……………… οδόσ ……………… αριθμόσ ………………. Σ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδόσ ……………… αριθμόσ ………………. Σ.Κ. ………….. 

γ) ……………… οδόσ ……………… αριθμόσ ………………. Σ.Κ. ………….. 

μελών τησ Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάθε μία από αυτέσ και ωσ αλληλέγγυα και 

εισ ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τουσ εκ τησ ιδιότητάσ τουσ ωσ μελών τησ Ένωςησ ή 

Κοινοπραξίασ}, 

και μέχρι του ποςού των ευρώ........................., για την  καλή  εκτέλεςη  τησ  ςύμβαςησ  με  

αριθμό ......................  

που αφορά ςτο διαγωνιςμό τησ (ςυμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειασ 

του διαγωνιςμού) …………. με αντικείμενο (ςυμπληρώνετε τον τίτλο τησ ςύμβαςησ) …….……….. 

…… ςυνολικήσ αξίασ (ςυμπληρώνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμημα με διευκρίνιςη εάν 

περιλαμβάνει ή όχι τον ΥΠΑ) ………........, ςύμφωνα με τη αριθμό .................................. Προκήρυξή 

ςασ. 

Σο ανωτέρω ποςό τησ εγγύηςησ τηρείται ςτη διάθεςή ςασ, το οποίο και υποχρεούμαςτε να 

ςασ καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίσ καμία από μέρουσ μασ αντίρρηςη ή ένςταςη και 

χωρίσ να ερευνηθεί το βάςιμο ή μη τησ απαίτηςήσ ςασ, μέςα ςε πέντε (5) ημέρεσ από την 

έγγραφη ειδοποίηςή ςασ. 

 

Η παρούςα ιςχύει μέχρισ ότου αυτή μασ επιςτραφεί ή μέχρισ ότου λάβουμε έγγραφη 

δήλωςή ςασ ότι μπορούμε να θεωρήςουμε την Σράπεζά μασ απαλλαγμένη από κάθε 

ςχετική υποχρέωςη. 

ε περίπτωςη κατάπτωςησ τησ εγγύηςησ, το ποςό τησ κατάπτωςησ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 

ιςχύον πάγιο τέλοσ χαρτοςήμου. 

Βεβαιούμε ότι όλεσ οι ιςχύουςεσ Εγγυητικέσ Επιςτολέσ τησ Σράπεζάσ μασ, οι οποίεσ 

έχουν χορηγηθεί ςτο Δημόςιο, ςτα Ν.Π.Δ.Δ. και ςτα Ν.Π.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομένησ και 

τησ παρούςησ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριςτεί βάςει νόμου για την 

Σράπεζά μασ. (Εξουςιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΤΣΗΜΑ ΦΩΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΥΩΡΟΤ  

ΔΗΜΟΤ ΒΓΛΟΤ-ΒΟΥΑ 

Φωτιστικά ώματα, Λαμπτήρες,  

ύστημα Γλέγτοσ Λειτοσργίας, ύστημα Προληπτικής σμτήρησης. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ο Οηθμκμμηθόξ Φμνέαξ πμο ζομμεηέπεη ζημκ 

δηαγςκηζμό (ζε πενίπηςζε πμο δεκ είκαη μ ίδημξ μ 

θαηαζθεοαζηήξ) πνέπεη κα είκαη θάημπμξ, επί πμηκή 

απμθιεηζμμύ,  ISO 9001:2015, ημ μπμίμ πνέπεη κα 

βνίζθεηαη ζε ηζπύ θαηά ηεκ οπμβμιή ηεξ 

πνμζθμνάξ. 

ΝΑΙ 

  

Η πνμβιεπόμεκε από ηηξ πνμδηαγναθέξ ηςκ 

πνμζθενόμεκςκ θςηηζηηθώκ ζςμάηςκ θαη 

ιαμπηήνςκ ελμηθμκόμεζε εκένγεηαξ (ςξ πμζμζηό 

επί ημηξ εθαηό), είκαη μεγαιύηενε από ηεκ ειάπηζηε 

επηηνεπόμεκε από ημοξ όνμοξ ηεξ πανμύζαξ 

δεμόζηαξ ζύμβαζεξ (60%). 

ΝΑΙ 

  

Η πανεπόμεκε από ημκ θαηαζθεοαζηή ηςκ 

πνμζθενόμεκςκ θςηηζηηθώκ ζςμάηςκ, 

ενγμζηαζηαθή εγγύεζε θαιήξ ιεηημονγίαξ (ζε έηε), 

είκαη ίζε ή μεγαιύηενε από ηεκ ειάπηζηε 

επηηνεπόμεκε από ημοξ όνμοξ ηεξ μειέηεξ 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) (πέκηε (5) έηε). 

ΝΑΙ 

  

Η πανεπόμεκε από ημκ θαηαζθεοαζηή ηςκ 

πνμζθενόμεκςκ ιαμπηήνςκ, ενγμζηαζηαθή εγγύεζε 

θαιήξ ιεηημονγίαξ (ζε έηε), είκαη ίζε ή μεγαιύηενε 

από ηεκ ειάπηζηε επηηνεπόμεκε από ημοξ όνμοξ ηεξ 

μειέηεξ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) (πέκηε (5) έηε). 

ΝΑΙ 

  

Ο Οηθμκμμηθόξ Φμνέαξ πμο ζομμεηέπεη ζημκ 

δηαγςκηζμό εγγοάηαη με οπεύζοκε δήιςζε όηη ηα 

πνμζθενόμεκα θςηηζηηθά ζώμαηα θαη μη ιαμπηήνεξ 

ηθακμπμημύκ ηα απαηημύμεκα ζημηπεία ημο κέμο 

ζοζηήμαημξ θςηηζμμύ, ζύμθςκα με ημοξ όνμοξ ηεξ 

μειέηεξ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 

ΝΑΙ 

  

Ο Οηθμκμμηθόξ Φμνέαξ πμο ζομμεηέπεη ζημκ 

δηαγςκηζμό εγγοάηαη με οπεύζοκε δήιςζε όηη ημ 

πνμζθενόμεκμ ζύζηεμα ειέγπμο ιεηημονγίαξ ημο 

κέμο ζοζηήμαημξ θςηηζμμύ ημο δεμμζίμο πώνμο πμο 

ζα εγθαηαζηαζεί, ζα ηθακμπμηεί ηα απαηημύμεκα 

ζημηπεία ζύμθςκα με ημοξ όνμοξ ηεξ μειέηεξ 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 

ΝΑΙ 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ο Οηθμκμμηθόξ Φμνέαξ πμο ζομμεηέπεη ζημκ 

δηαγςκηζμό (ζε πενίπηςζε πμο δεκ είκαη μ ίδημξ μ 

θαηαζθεοαζηήξ) πνέπεη κα είκαη θάημπμξ, επί πμηκή 

απμθιεηζμμύ,  ISO 9001:2015, ημ μπμίμ πνέπεη κα 

βνίζθεηαη ζε ηζπύ θαηά ηεκ οπμβμιή ηεξ 

πνμζθμνάξ. 

ΝΑΙ 

  

Ο Οηθμκμμηθόξ Φμνέαξ πμο ζομμεηέπεη ζημκ 

δηαγςκηζμό εγγοάηαη με οπεύζοκε δήιςζε όηη ημ 

πνμζθενόμεκμ ζύζηεμα ειέγπμο πνμιεπηηθήξ 

ζοκηήνεζεξ ημο κέμο ζοζηήμαημξ θςηηζμμύ ημο 

δεμμζίμο πώνμο πμο ζα εγθαηαζηαζεί, ζα 

ηθακμπμηεί ηα απαηημύμεκα ζημηπεία ζύμθςκα με 

ημοξ όνμοξ ηεξ μειέηεξ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 

ΝΑΙ 

  

Τα πνμζθενόμεκα θςηηζηηθά ζώμαηα έπμοκ ηεκ 

δοκαηόηεηα αολμμείςζεξ ημο επηπέδμο θςηηζμμύ 

ημοξ. 

ΝΑΙ 

  

Τμ πνμζθενόμεκμ ζύζηεμα ειέγπμο ηεξ 

εκενγεηαθήξ απόδμζεξ ηςκ πνμζθενόμεκςκ 

θςηηζηηθώκ ζςμάηςκ θαη ιαμπηήνςκ μέζς ημο 

θαηάιιειμο ιμγηζμηθμύ Η/Υ, είκαη ζύμθςκα με ηηξ 

πνμδηαγναθέξ ηεξ μειέηεξ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 

ΝΑΙ 

  

Τμ πνμζθενόμεκμ ζύζηεμα ειέγπμο ηεξ 

πνμιεπηηθήξ ζοκηήνεζεξ ηςκ πνμζθενόμεκςκ 

θςηηζηηθώκ ζςμάηςκ θαη ιαμπηήνςκ μέζς ημο 

θαηάιιειμο ιμγηζμηθμύ Η/Υ, είκαη ζύμθςκα με ηηξ 

πνμδηαγναθέξ ηεξ μειέηεξ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 

ΝΑΙ 

  

Τμ πνμζθενόμεκμ ζύζηεμα ειέγπμο ηεξ 

εκενγεηαθήξ απόδμζεξ θαη πνμιεπηηθήξ ζοκηήνεζεξ 

ηςκ πνμζθενόμεκςκ θςηηζηηθώκ ζςμάηςκ θαη 

ιαμπηήνςκ μέζς ημο θαηάιιειμο ιμγηζμηθμύ Η/Υ 

πνμζθένεη δοκαηόηεηεξ αλημπμίεζεξ ημο θαη από 

άιιεξ οπενεζίεξ ημο Δήμμο.   

ΝΑΙ 

  

Τμ πνμζθενόμεκμ ζύζηεμα ειέγπμο ηεξ 

εκενγεηαθήξ απόδμζεξ θαη πνμιεπηηθήξ ζοκηήνεζεξ 

ηςκ πνμζθενόμεκςκ θςηηζηηθώκ ζςμάηςκ θαη 

ιαμπηήνςκ μέζς ημο θαηάιιειμο ιμγηζμηθμύ Η/Υ 

δηαζέηεη ηεκ δοκαηόηεηα ιήρεξ αηηεμάηςκ πμιηηώκ.   

ΝΑΙ 

  

Τμ πνμζθενόμεκμ ζύζηεμα ειέγπμο ηεξ εκενγεηαθήξ 

απόδμζεξ θαη πνμιεπηηθήξ ζοκηήνεζεξ ηςκ 

πνμζθενόμεκςκ θςηηζηηθώκ ζςμάηςκ θαη 

ιαμπηήνςκ μέζς ημο θαηάιιειμο ιμγηζμηθμύ Η/Υ 

έπεη εθανμμζζεί ζε άιιμοξ Δήμμοξ.   

ΝΑΙ 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ο Οηθμκμμηθόξ Φμνέαξ πμο ζομμεηέπεη ζημκ 

δηαγςκηζμό (ζε πενίπηςζε πμο δεκ είκαη μ ίδημξ μ 

θαηαζθεοαζηήξ) πνέπεη κα είκαη θάημπμξ, επί πμηκή 

απμθιεηζμμύ,  ISO 9001:2015, ημ μπμίμ πνέπεη κα 

βνίζθεηαη ζε ηζπύ θαηά ηεκ οπμβμιή ηεξ 

πνμζθμνάξ. 

ΝΑΙ 

  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ο Οηθμκμμηθόξ Φμνέαξ πμο ζομμεηέπεη ζημκ 

δηαγςκηζμό οπμβάιεη ακαιοηηθή πενηγναθή:  

 ηςκ εκενγεηώκ ακαβάζμηζεξ,  

 ηεξ μεζμδμιμγίαξ οιμπμίεζεξ ηεξ ακαβάζμηζεξ,  

 ηεξ μνγάκςζεξ,  

 ηεξ εμπεηνίαξ θαη  

 ηςκ πνμζόκηςκ ηεξ μμάδαξ οιμπμίεζεξ ηεξ 

δεμόζηαξ ζύμβαζεξ.  

Επίζεξ οπμβάιεη ηοπόκ πνόζζεηεξ εγγοήζεηξ πνμξ 

ημκ Δήμμ. 

ΝΑΙ 

  

Ο Οηθμκμμηθόξ Φμνέαξ πμο ζομμεηέπεη ζημκ 

δηαγςκηζμό οπμβάιεη ακαιοηηθή πενηγναθή:  

 ημο ηνόπμο πανμπήξ ηςκ οπενεζηώκ 

ιεηημονγίαξ θαη ζοκηήνεζεξ ημο ζοζηήμαημξ 

θςηηζμμύ, θαζώξ θαη 

 ηεξ μεηαθμνάξ ημο ζοζηήμαημξ ζημκ Δήμμ μεηά 

ηεκ ιήλε ηεξ ζύμβαζεξ. 

ΝΑΙ 

  

Ο Οηθμκμμηθόξ Φμνέαξ πμο ζομμεηέπεη ζημκ 

δηαγςκηζμό οπμβάιεη ακαιοηηθή πενηγναθή  

 ηεξ δεμημονγμύμεκεξ οπμδμμήξ γηα άιιεξ 

πνήζεηξ ημο Δήμμο,  

 ηηξ δοκαηόηεηεξ αλημπμίεζεξ ηεξ ζε άιιεξ 

ιεηημονγίεξ ημο Δήμμο. 

ΝΑΙ 

  

Ο Οηθμκμμηθόξ Φμνέαξ πμο ζομμεηέπεη ζημκ 

δηαγςκηζμό, οπεύζοκε δήιςζε εγγοάηαη όηη ηα 

θςηηζηηθά ζώμαηα θαη μη ιαμπηήνεξ πμο ζα 

ημπμζεηεζμύκ ζα πανέπμοκ επίπεδα θςηηζμμύ 

ημοιάπηζημκ  ίδηα ημο οπάνπμκημξ ζοζηήμαημξ. 

ΝΑΙ 

  

Ο Οηθμκμμηθόξ Φμνέαξ πμο ζομμεηέπεη ζημκ 

δηαγςκηζμό, οπεύζοκε δήιςζε εγγοάηαη όηη ηα 

θςηηζηηθά ζώμαηα θαη μη ιαμπηήνεξ πμο ζα 

ημπμζεηεζμύκ ζα ακηαπμθνίκμκηαη ζηηξ απαηηήζεηξ 

ημο πνόηοπμο  ΕΛΟΤ ΕΝ 13201 / 2015. 

ΝΑΙ 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ο Οηθμκμμηθόξ Φμνέαξ πμο ζομμεηέπεη ζημκ 

δηαγςκηζμό (ζε πενίπηςζε πμο δεκ είκαη μ ίδημξ μ 

θαηαζθεοαζηήξ) πνέπεη κα είκαη θάημπμξ, επί πμηκή 

απμθιεηζμμύ,  ISO 9001:2015, ημ μπμίμ πνέπεη κα 

βνίζθεηαη ζε ηζπύ θαηά ηεκ οπμβμιή ηεξ 

πνμζθμνάξ. 

ΝΑΙ 

  

Ο Οηθμκμμηθόξ Φμνέαξ πμο ζομμεηέπεη ζημκ 

δηαγςκηζμό, οπεύζοκε δήιςζε εγγοάηαη όηη όια ηα 

θςηηζηηθά ζώμαηα πμο ζα ημπμζεηεζμύκ ζα έπμοκ 

δηάνθεηα δςήξ ημοιάπηζημκ 75.000 ώνεξ. 

ΝΑΙ 

  

Ο Οηθμκμμηθόξ Φμνέαξ πμο ζομμεηέπεη ζημκ 

δηαγςκηζμό, οπεύζοκε δήιςζε εγγοάηαη όηη μη 

ιαμπηήνεξ θςηηζμμύ πμο ζα ημπμζεηεζμύκ ζα 

έπμοκ δηάνθεηα δςήξ ημοιάπηζημκ 50.000 ώνεξ. 

ΝΑΙ 
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                  ΜΕΛΕΣΗ 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΟΔΟΦΩΣΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ  ΒΕΛΟΤ-

ΒΟΧΑ ΜΕ ΚΟΠΟ ΣΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΜΕΙΩΗ 

ΚΟΣΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ» 

 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 1.702.955 ,00 Ευρϊ. 

Δεν περιλαμβάνεται Δικαίωμα Προαίρεςθσ και ΦΠΑ. 
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1.  τόχοι και φιλοςοφία τθσ παρζμβαςθσ 

Η υπόψθ παρζμβαςθ τθσ αναβάκμιςθσ του ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ του προζρχεται 

από τθν φιλοςοφία του Διμου να 

α)   Μειϊςει ουςιαςτικά το κόςτοσ λειτουργίασ ςτισ παροφςεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ.  

β)   Ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ για βιϊςιμθ ανάπτυξθ με το κατά το δυνατόν μείωςθ 

τθσ ενζργειασ που καταναλϊνει αλλά και τθν χριςθ πράςινθσ ενζργειασ. 

γ)   Δθμιουργεί τισ απαραίτθτεσ υποδομζσ επικοινωνιϊν και πλθροφορικισ (ICT) ϊςτε να 

μπορεί να αναπτφξει διάφορεσ εφαρμογζσ «Ζξυπνθσ Ρόλθσ» (Smart City) 

εκμεταλλευόμενοσ τισ χρθματοδοτικζσ δυνατότθτεσ τθσ Ρρογραμματικισ Ρεριόδου 

2014-2020.  

δ)  Ραρζχει καλφτερεσ αλλά και νζεσ καινοτόμεσ υπθρεςίεσ ςτουσ Δθμότεσ,  τουσ 

κατοίκουσ και επιςκζπτεσ του Διμου.  

Με τθν ζννοια αυτι, θ υπόψθ δράςθ δεν ςυνιςτά άπλα και μόνο μια προςπάκεια 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ι βελτίωςθσ ποιότθτασ του οδοφωτιςμοφ αλλά αποτελεί τθν 

πρϊτθ και πιο ςθμαντικι φάςθ ενόσ ευρφτερου προγράμματοσ.  

Στα πλαίςια αυτά οι επιδιωκόμενοι ςτόχοι από τον υπόψθ διαγωνιςμό είναι : 

2.  Οι ςτόχοι του Διμου.  

1. Θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ και θ ςυμβολι ςτθν μείωςθ των εκπεμπόμενων ρφπων.  

2. Θ μείωςθ του κόςτουσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ. 

3. Ο ζλεγχοσ των χρεϊςεων του παρόχου θλεκτρικισ ενζργειασ ςτον Διμο. 

4. Θ χρθςιμοποίθςθ των δθμιουργοφμενων  υποδομϊν για τθν εφαρμογι λειτουργιϊν 

αυτοματοποίθςθσ υπθρεςιϊν και εφαρμογϊν “Ζξυπνθσ Ρόλθσ”. 

5. Θ αξιοποίθςθ των νζων ςυςτθμάτων για παραπζρα εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτθν 

λειτουργία του Διμου. 

6. Θ βελτίωςθ των παρερχόμενων υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ. 

7. Θ αναβάκμιςθ τθσ αιςκθτικισ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ κατά τισ νυκτερινζσ ϊρεσ. 

8. Θ πλιρθσ προςαρμογι του ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ του Διμου ςτα υπάρχοντα 

πρότυπα και προδιαγραφζσ. 

9. Θ τόνωςθ του αιςκιματοσ αςφαλείασ των κατοίκων. 

10. Θ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν αςφαλοφσ οδιγθςθσ ςτισ νυκτερινζσ ϊρεσ. 

 

3.  Οικονομικι ςκοπιμότθτα και βιωςιμότθτα 
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Σφμφωνα με τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι που ακολουκεί,  το 

ςθμερινό κόςτοσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ υπολογίηεται ςε:  

Κόςτοσ Λειτουργίασ : 236.395,68 € 

Κόςτοσ Συντιρθςθσ : 67.260,00 €  

                   φνολο : 303.655,68 €  

Με βάςθ ςτοιχεία τθσ βιβλιογραφίασ αλλά και αποτελζςματα από διάφορα ζργα (πιλοτικά 

και άλλα) εκτιμάται ότι το παραπάνω κόςτοσ μπορεί να μειωκεί τουλάχιςτον κατά 50% και 

να οδθγιςει ςε μια επζνδυςθ απόλυτα ςκόπιμθ για τον Διμο.  

Ο βαςικόσ λόγοσ πραγματοποίθςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ παρζμβαςθσ είναι θ μείωςθ του 

κόςτουσ λειτουργίασ του οδοφωτιςμοφ του Διμου με τθν χριςθ ςυςτθμάτων ελζγχου και 

φωτιςτικϊν αυξθμζνθσ ενεργειακισ απόδοςθσ 

Τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ παρζμβαςθσ είναι: 

α/ Ζχει ςχετικά μεγάλο κόςτοσ αρχικισ επζνδυςθσ λόγω τθσ ανάγκθσ παροχισ μιασ ςειράσ 

υπθρεςιϊν αλλά και τθσ χρθςιμοποίθςθσ ςυςτθμάτων υψθλισ τεχνολογίασ. 

β/ Θ ωφζλεια που προκφπτει είναι ςυνάρτθςθ τθσ ποιότθτασ του χρθςιμοποιοφμενου 

εξοπλιςμοφ και ιδιαίτερα τθσ απόδοςθσ και τθσ διάρκειασ ηωισ των φωτιςτικϊν 

γ/ Θ υλοποίθςθ τθσ ςυνεπάγεται τθν φπαρξθ οικονομικϊν και τεχνικϊν κινδφνων που δεν 

κα ιταν ςκόπιμο να τουσ αναλάβει ο Διμοσ 

δ/ Θ ςχετικι τεχνολογία εξελίςςεται ςυνεχϊσ 

ε/ Ο Διμοσ δεν διακζτει τθν ςχετικι εμπειρία και το απαιτοφμενο προςωπικό για τθν 

υλοποίθςθ και λειτουργία του όλου ςυςτιματοσ 

 ςτ/ Οι δυνατότθτεσ άμεςθσ χρθματοδότθςθσ με πόρουσ του Διμου είναι ςχετικά 

περιοριςμζνεσ 

Με βάςθ τα παραπάνω τα χαρακτθριςτικά τθσ υπό δθμοπράτθςθ ςφμβαςθσ είναι: 

 α/ Ο Διμοσ δεν λαμβάνει κάποιο δάνειο οφτε χρθςιμοποιεί ίδιουσ πόρουσ αλλά αξιοποιεί 

τισ μελλοντικζσ μειϊςεισ κόςτουσ που προκφπτουν 

β/ Πλοι οι τεχνικοί και οικονομικοί κίνδυνοι τθσ παρζμβαςθσ περνάνε ςτον υποψιφιο 

Ανάδοχο ο οποίοσ και είναι υποχρεωμζνοσ να δϊςει όλεσ τισ απαραίτθτεσ υπθρεςίεσ και 

μθχανιματα με δικά του ζξοδα και να αποπλθρωκεί παίρνοντασ μζροσ τθσ 

επιτυγχανόμενθσ μείωςθσ κόςτουσ 

 γ/ Θ ςυνολικι ωφζλεια που προκφπτει κατανζμεται μεταξφ Διμου και Αναδόχου 

δ/ Ο Ανάδοχοσ παίρνει κάκε χρόνο ζνα ποςοςτό τθσ επιτυγχανόμενθσ μείωςθσ 

ε /Θ ωφζλεια του Διμου κάκε χρόνο είναι εγγυθμζνθ. Αν ςε κάποιο χρόνο θ προκφπτουςα 

ςυνολικι ωφζλεια είναι μικρότερθ από τθν εγγυθμζνθ από τον Ανάδοχο, ο τελευταίοσ 
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παίρνει μικρότερο από το προβλεπόμενο ποςό ϊςτε θ ωφζλεια του Διμου να παραμζνει 

ςτακερι. 

ςτ/ Ο Διμοσ αρχίηει να ζχει μείωςθ του κόςτουσ του από το πρϊτο ζτοσ από τθν υπογραφι 

τθσ ςφμβαςθσ 

 η/ Θ βαςικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ είναι δζκα χρόνια με δικαίωμα του Διμου να τθν 

διακόψει νωρίτερα ι να τθν επεκτείνει κατά πζντε χρόνια. 

θ/ Θ ςυνολικι αναβάκμιςθ ςχεδιάηεται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να αποτελεί όχι απλά μια 

δράςθ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ αλλά τθν βάςθ για παραπζρα ζργα μείωςθσ του 

κόςτουσ ενζργειασ του Διμου και ανάπτυξθσ εφαρμογϊν Ζξυπνθσ Ρόλθσ (Smart City).  

4.   Βαςικόσ ςχεδιαςμόσ  

Το ςφςτθμα οδοφωτιςμοφ αυξθμζνθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςυνίςταται από τρία, 

ανεξάρτθτα μεταξφ τουσ, επιμζρουσ  τμιματα: 

α) Τθν φπαρξθ λαμπτιρων και φωτιςτικϊν αυξθμζνθσ ενεργειακισ απόδοςθσ. 

β) Τθν παρακολοφκθςθ του οδοφωτιςμοφ μζςω ςυςτιματοσ ελζγχου τθσ λειτουργίασ 

των λαμπτιρων, και 

γ) Τθν προλθπτικι ςυντιρθςθ και τον προγραμματιςμό των απαιτοφμενων ελζγχων και 

παρεμβάςεων μζςω ειδικοφ software και Θ/Υ. 

 

Θ απαίτθςθ για παραπάνω διακριτά επιμζρουσ τμιματα, οφείλεται ςτθν φιλοςοφία του 

Διμου να χρθςιμοποιθκοφν οι δθμιουργοφμενεσ υποδομζσ και ςε άλλεσ λειτουργίεσ του.  

 

5.   Αντικείμενο  

1. Τθν παροχι υπθρεςιϊν για τθν αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ του 

Διμου   και ειδικότερα: 

α) Τoν βαςικό ςχεδιαςμό ενόσ ςυςτιματοσ το οποίο χρθςιμοποιϊντασ λαμπτιρεσ 

αυξθμζνθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, ςε ςυνδυαςμό με ςυςτιματα ενεργειακισ 

διαχείριςθσ και προλθπτικισ ςυντιρθςθσ, εξαςφαλίηει εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

τουλάχιςτον 60% και διάρκεια ηωισ 20 ετϊν. 

β) Τθν αξιολόγθςθ τθσ παροφςασ κατάςταςθσ ςε ότι αφορά τα ποιοτικά και ποςοτικά 

χαρακτθριςτικά του κάκε φωτιςτικοφ κακϊσ και τθν ςυνολικι κατανάλωςθ του 

ςυςτιματοσ. 

γ) Τον προςδιοριςμό τθσ κλάςθσ φωτιςμοφ κάκε οδοφ του Διμου Βζλου-Βόχασ, 

ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13201 / 2004.  

δ) Τον προςδιοριςμό του αρικμοφ και των τφπων των λαμπτιρων ςυμβατικισ 

τεχνολογίασ και αυξθμζνθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςφμφωνα με τα ςυμπεράςματα 

τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου. 

ε) Τθν εγκατάςταςθ, παραμετροποίθςθ και λειτουργία ςυςτιματοσ προλθπτικισ 

ςυντιρθςθσ. 

ςτ) Τθν εγκατάςταςθ, παραμετροποίθςθ και λειτουργία ςυςτιματοσ ελζγχου του 

ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ. 
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η) Τον ποιοτικό ζλεγχο και τθν εκτζλεςθ κατάλλθλων δοκιμϊν (testing) των 

φωτιςτικϊν και των άλλων υλικϊν που κα εγκαταςτακοφν. 

θ) Τθν δοκιμαςτικι λειτουργία του ςυςτιματοσ για τθν αριςτοποίθςθ τθσ 

λειτουργίασ του. 

κ) Τθ διοίκθςθ του προγράμματοσ αναβάκμιςθσ του οδοφωτιςμοφ. 

ι) 

 

κ) 

 

λ) 

Τθν εκτζλεςθ των κατάλλθλων μετριςεων και δοκιμϊν για τον προςδιοριςμό του 

ποςοςτοφ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και μείωςθσ κόςτουσ του ςυςτιματοσ.  

Τθν εκπόνθςθ αναλυτικισ τεχνικοοικονομικισ μελζτθσ για τθν περαιτζρω μείωςθ 

τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ ςτον Διμο. 

Τθν εκπόνθςθ αναλυτικισ τεχνικοοικονομικισ μελζτθσ για τθν περαιτζρω 

αξιοποίθςθ των δθμιουργουμζνων υποδομϊν από άλλεσ υπθρεςίεσ του Διμου 

και τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν “ζξυπνθσ πόλθσ”. 

μ) 

 

ν) 

Τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυμβοφλου για τθν εφαρμογι τθσ μελζτθσ του άρκρου     

 5.1.κ.  για τθν περαιτζρω μείωςθσ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ.  

Τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυμβοφλου για τθν εφαρμογι τθσ μελζτθσ του άρκρου      

5.1.λ για τθν αξιοποίθςθ των δθμιουργοφμενων υποδομϊν. 

 

2.  Τθν προμικεια: 

α) Των κατάλλθλων φωτιςτικϊν τεχνολογίασ υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ για τθν 

αντικατάςταςθ των υπαρχόντων φωτιςτικϊν. 

β) Των αναγκαίων υλικϊν για τθν υλοποίθςθ του ςυςτιματοσ  ελζγχου. 

γ) Του αναγκαίου software και hardware  για τθν λειτουργία του ςυςτιματοσ 

προλθπτικισ ςυντιρθςθσ μζςω Θ/Υ. 

 

3.  Τθν εγκατάςταςθ: 

α) Των νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ μετά από τθν 

αποξιλωςθ των υφιςτάμενων φωτιςτικϊν και λαμπτιρων. 

β) Των επί μζρουσ υλικϊν του ςυςτιματοσ ελζγχου. 

 

4.  Τθν παροχι υπθρεςιϊν για: 

        α)    Τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ για χρονικό διάςτθμα 10 ετϊν.  

        β)    Τθν ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ για χρονικό διάςτθμα 10 ετϊν.  
Ο Συντάξασ   

 

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΠΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΧΑ 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 

 

ΤΜΒΑΗ : 

 

 

 

 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 

 

 

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ : 

 

 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΟΔΟΦΩΣΙΜΟΤ 

ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΧΑ  ΜΕ 

ΚΟΠΟ  ΣΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΜΕΙΩΗ 

ΚΟΣΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ» 

1.702.955,00 €  ΔΕΝ 

ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ ΣΟ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΗ (25%) 

ΚΑΙ Ο Φ.Π.Α. (24%) 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ                      

ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΣΕΛΗ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΦΩΣΙΜΟΤ 

 

 

 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ Τεχνικισ Ρεριγραφισ είναι θ περιγραφι τθσ ςφμβαςθσ  

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΟΔΟΦΩΣΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΧΑ ΜΕ ΚΟΠΟ 

ΣΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΜΕΙΩΗ ΚΟΣΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ», που αφορά 

ςτθν αναβάκμιςθ του φωτιςμοφ των δθμοςίων χϊρων του Διμου, ιτοι του φωτιςμοφ των 

οδϊν, πλατειϊν, πάρκων και λοιπϊν κοινοχριςτων χϊρων του Διμου. 

 

 

 

 

 

Γενικά ςτοιχεία:   

Σφμφωνα με τον Κανονιςμό 213/2008 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, περί κοινοφ λεξιλογίου 

για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ (CPV) θ ανωτζρω ςφμβαςθ ταξινομείται ωσ 32441200-8, 

50232100-1, 34991000-0, 51110000-6. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ δαπάνθσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ το Δικαίωμα 

Ρροαίρεςθσ και Φ.Ρ.Α. ζχει εκτιμθκεί ότι κα ανζλκει ςτο ποςόν των  1.702.955,00 ευρϊ.  

Θ εν λόγω δαπάνθ προβλζπεται να βαρφνει τον προχπολογιςμό του Διμου ζτουσ 2019, υπό 

τον Κ.Α. 20.7135.09  με τίτλο «Αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ του Διμου 

Βζλου-Βόχασ με ςκοπό τθν εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και τθν μείωςθ κόςτουσ λειτουργίασ» 

και διακζςιμθ πίςτωςθ ποςοφ 2.639.580,25€  από τα ανταποδοτικά τζλθ Κακαριότθτασ και 

Θλεκτροφωτιςμοφ. 

Θ εν λόγω ςφμβαςθ κα υλοποιθκεί με ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με 

ςυμπλιρωςθ τιμολογίου, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από πλευράσ 

βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ κόςτουσ προςφοράσ ςφμφωνα τισ διατάξεισ του νομοφ 

Ν.4412/2016.  
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ΣΟΙΧΕΙΑ  ΤΠΗΡΕΙΑ 

 

1. Περιγραφι του ςθμερινοφ ςυςτιματοσ 

     1.1 Αρικμόσ φωτιςτικϊν 

Ο αρικμόσ των υπαρχόντων φωτιςτικϊν ςωμάτων ςε όλουσ τουσ κοινόχρθςτουσ 

χϊρουσ του Διμου  (οδοί, πλατείεσ, πάρκα, παιδικζσ χαρζσ, χϊροι πραςίνου κ.λ.π.) 

και ο αντίςτοιχοσ  τφποσ, ζχει ωσ εξισ: 

 

ΣΤΠΟ ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ ΑΡΙΘΜΟ 

Υψθλόσ φωτιςμόσ με λαμπτιρα  250W Hg/Na 120 

Υψθλόσ φωτιςμόσ με λαμπτιρα 125W Hg/Na 1.403 

Υψθλόσ φωτιςμόσ με λαμπτιρα 23W CFL 3.093 

Χαμθλόσ φωτιςμόσ με λαμπτιρα 23W CFL 989 

ΤΝΟΛΟ 5.605 

 

 

1.2  Καταναλϊςεισ ανά τφπο φωτιςτικοφ 

Οι ςθμερινζσ καταναλϊςεισ των υπαρχόντων φωτιςτικϊν ζχουν ωσ εξισ: 

ΣΤΠΟ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ (W) 

Φωτιςτικά      

250W Hg/Na 300W 

125W Hg/Na 150W 

Λαμπτιρεσ     

23W CFL (Υψθλόσ φωτιςμόσ) 23W 

23W CFL (Χαμθλόσ φωτιςμόσ) 23W 

 

1.3  Ώρεσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ 

Το ςφςτθμα οδοφωτιςμοφ ευρίςκεται ςε λειτουργία 4.015 ϊρεσ ανά ζτοσ ι 11 ϊρεσ 

ανά ιμερα κατά μζςο όρο. 
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1.4  Συνολικι ςθμερινι κατανάλωςθ ρεφματοσ 

Θ ςθμερινι κατανάλωςθ ενζργειασ, θ οποία λαμβάνεται ςαν βάςθ για τον 

υπολογιςμόσ τθσ υφιςτάμενθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ του υπάρχοντοσ  ςυςτιματοσ 

οδοφωτιςμοφ δίδεται ςτον παρακάτω πίνακα : 

 

 

 

Σφποσ Φωτιςτικϊν 

/ λαμπτιρων 

Αρικμόσ 

φωτιςτικϊν 

/ λαμπτιρων 

 

Ιςχφσ ανά φωτιςτικό 

(W) 

Ετιςια 

κατανάλωςθ 

(kWh) 

250W Hg/Na 120 300W 144.540 kWh 

125WHg/Na 1.403 150W 844.957 kWh 

23W CFL 4.082 23W 376.952 kWh 

       ΣΥΝΟΛΟ                5.605              1.366.449 kWh 

 

1.5  Τιμι αγοράσ kWh 

Θ ςθμερινι τιμι αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ είναι 0,173 €/kWh και θ ετιςια 

αφξθςθ για τθν ανάγκθ του οικονομικοφ μοντζλου λαμβάνεται ςε 4 % . 

1.6  Κόςτοσ ςυντιρθςθσ  

Το ςθμερινό κόςτοσ ςυντιρθςθσ υπολογίηεται από τισ υπθρεςίεσ του Διμου ςε 

67.260,00 ευρϊ ανά ζτοσ. Θ ετιςια αφξθςθ του κα υπολογίηεται με βάςθ τθν αφξθςθ 

του πλθκωριςμοφ.  

1.7  Επίπεδα και ποιότθτα  

Τα φωτιςτικά ςϊματα και οι λαμπτιρεσ που κα τοποκετθκοφν κα παρζχουν επίπεδα 

φωτιςμοφ τουλάχιςτον  ίδια του υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ. 

1.8  Συνολικό ετιςιο κόςτοσ λειτουργίασ  

Το ςυνολικό ετιςιο κόςτοσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ υπολογίηεται από το 

άκροιςμα των: 

 Κόςτοσ ενζργειασ και 

 Κόςτοσ ςυντιρθςθσ 

Με βάςθ τα ςτοιχεία των παραπάνω, το ςθμερινό ετιςιο κόςτοσ λειτουργίασ 

υπολογίηεται ωσ εξισ: 

 

υνολικό κόςτοσ λειτουργίασ 
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Κόςτοσ ενζργειασ :   

1.366.449,00 kWh x 0,173 € = 236.395,68 € 

Κόςτοσ ςυντιρθςθσ : =  67.260,00 € 

υνολικό κόςτοσ                  = 303.655,68 € 

 

 

Το παραπάνω υπολογιηόμενο ςυνολικό κόςτοσ λειτουργίασ αποτελεί τθν βάςθ για 

τον υπολογιςμό τθσ μείωςθσ κόςτουσ που επιτυγχάνεται μετά τθν αναβάκμιςθ του 

ςυςτιματοσ και κα ελεγχτεί με μετριςεισ του Αναδόχου πριν το ξεκίνθμα τθσ 

εγκατάςταςθσ των νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων.  

 

1.9  Κάλυψθ των υπαρχόντων πρότυπων οδοφωτιςμοφ  

   

Ο παραπάνω αρικμόσ και τφποσ φωτιςτικϊν και θ εξαςφάλιςθ τουλάχιςτον  του 

ςθμερινοφ επιπζδου φωτιςμοφ αποτελοφν τθν βάςθ για τθν υποβολι των 

οικονομικϊν προςφορϊν των υποψθφίων Αναδόχων. 

Ο Ανάδοχοσ κα εκπονιςει αναλυτικζσ μελζτεσ προςδιοριςμοφ τθσ κατθγορίασ κάκε 

δρόμου με βάςθ το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13201/2004 κακϊσ και φωτοτεχνικζσ μελζτεσ 

με βάςθ τισ οποίεσ ο Διμοσ κα αποφαςίςει εάν προςαρμόςει τα επίπεδα φωτιςμοφ 

ςτα προβλεπόμενα από το πρότυπο θ κα διατθριςει το υπάρχον επίπεδο 

οδοφωτιςμοφ.  

 

2.  Περιγραφι του ςυςτιματοσ αυξθμζνθσ ενεργειακισ απόδοςθσ  

 

2.1  Στόχοι που πρζπει να εξυπθρετθκοφν 

Οι βαςικοί ςτόχοι οι οποίοι επιδιϊκονται από τισ ηθτοφμενεσ εργαςίεσ αναβάκμιςθσ 

και λειτουργίασ του ςυςτιματοσ είναι : 

α) Θ πλιρθσ προςαρμογι του ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ του Διμου ςτα υπάρχοντα 

πρότυπα και προδιαγραφζσ. 

β)  Θ αναβάκμιςθ τθσ αιςκθτικισ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ κατά τισ νυκτερινζσ 

ϊρεσ. 

γ)   Θ βελτίωςθ των παρερχόμενων υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ. 

δ)   Θ τόνωςθ του αιςκιματοσ αςφαλείασ των κατοίκων. 

ε)   Θ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν αςφαλοφσ οδιγθςθσ ςτισ νυκτερινζσ ϊρεσ. 

ςτ) Θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ και θ ςυμβολι ςτθν μείωςθ των εκπεμπόμενων 

ρφπων. 
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η) Θ μείωςθ του κόςτουσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του ςυςτιματοσ 

οδοφωτιςμοφ. 

θ)  Ο ζλεγχοσ των χρεϊςεων του παρόχου θλεκτρικισ ενζργειασ ςτον Διμο 

κ) Θ χρθςιμοποίθςθ των δθμιουργοφμενων  υποδομϊν για τθν εφαρμογι 

λειτουργιϊν αυτοματοποίθςθσ υπθρεςιϊν και εφαρμογϊν “Ζξυπνθσ Ρόλθσ” 

ι) Θ αξιοποίθςθ των νζων ςυςτθμάτων για παραπζρα εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτθν 

λειτουργία του Διμου. 

 

2.2  Τα βαςικά τμιματα του νζου ςυςτιματοσ 

Το ςφςτθμα οδοφωτιςμοφ αυξθμζνθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςυνίςταται από τρία επί 

μζρουσ, ανεξάρτθτα τμιματα: 

α)  Τθν φπαρξθ λαμπτιρων και φωτιςτικϊν αυξθμζνθσ ενεργειακισ απόδοςθσ. 

β)  Τθν παρακολοφκθςθ του οδοφωτιςμοφ μζςω ςυςτιματοσ ελζγχου τθσ  

λειτουργίασ των λαμπτιρων, και 

γ)  Τθν προλθπτικι ςυντιρθςθ και τον προγραμματιςμό των απαιτοφμενων  ελζγχων 

και παρεμβάςεων μζςω ειδικοφ software και Θ/Υ. 

 

2.3  Αξιοποίθςθ τθσ υπάρχουςασ υποδομισ 

 Για τον ςκοπό τθσ ελαχιςτοποίθςθσ του κόςτουσ τθσ παρζμβαςθσ, το νζο 

ςφςτθμα κα αξιοποιιςει το ςφνολο των υπαρχόντων ιςτϊν οι οποίοι και 

χρθςιμοποιοφνται ςιμερα. 

 Στουσ υψθλοφσ ιςτοφσ όπου υπάρχουν ιδθ φωτιςτικά ςϊματα κα τοποκετθκοφν 

εξαρχισ νζα φωτιςτικά ςϊματα αυξθμζνθσ ενεργειακισ απόδοςθσ.  

 Σε χαμθλοφσ ιςτοφσ, οι όποιοι ςυνικωσ φζρουν και ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά 

χαρακτθριςτικά, κα χρθςιμοποιθκοφν λαμπτιρεσ αυξθμζνθσ απόδοςθσ. 

 

2.4  Επίπεδο εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

Επειδι το ηιτθμα τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό για τον 

Διμο, οι απαιτιςεισ από τουσ υποψθφίουσ Αναδόχουσ είναι να εγγυϊνται 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ τουλάχιςτον 60%. 

 

2.5 Ρροςαρμογι ςτα πρότυπα ΕΛΟΤ 

 

Στισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου είναι: 

α) Ο προςδιοριςμόσ τθσ κλάςθσ φωτιςμοφ κάκε οδοφ ςφμφωνα με το 

πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13201 / 2004.  
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β) Υπολογιςμόσ του κεωρθτικϊσ απαιτοφμενου αρικμοφ των ςυμβατικϊν 

λαμπτιρων κακϊσ και των αντίςτοιχων τφπων του υφιςταμζνου 

ςυςτιματοσ ϊςτε αυτό να ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ του ΕΛΟΤ ΕΝ 

13201/2004 κακϊσ και οι αντίςτοιχοι αρικμοί και τφποι των φωτιςτικϊν 

αυξθμζνθσ ενεργειακισ απόδοςθσ.  

 

 

2.6  Ρεριγραφι των φωτιςτικϊν αυξθμζνθσ ενεργειακισ απόδοςθσ  

2.6.1  Τεχνολογία 

Είναι δυνατι θ πρόταςθ από τουσ υποψιφιουσ οποιαςδιποτε τεχνολογίασ 

φωτιςτικϊν / λαμπτιρων υπό τθν προχπόκεςθ ότι: 

 Μποροφν να εξαςφαλίςουν τθν ηθτοφμενθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ (60% κατ’ 

ελάχιςτον), και 

 Δεν υπάρχουν κζματα που ςχετίηονται με περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ από τθν 

χρθςιμοποίθςθ τουσ.  

 Ρροσ επιβεβαίωςθ τθσ παραπάνω απαίτθςθσ οι υποψιφιοι Ανάδοχοι κα 

υποβάλουν υπεφκυνθ διλωςθ ότι τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα 

ανταποκρίνονται ςτο πρότυπο RoHS (Ευρωπαϊκι οδθγία 2011/65/ΕΕ). 

 

2.6.2 Διάρκεια ηωισ 

 Σκοπόσ του Διμου είναι να ελαχιςτοποιιςει τον αρικμό των βλαβϊν και 

διακοπϊν, προκειμζνου να βελτιϊςει το επίπεδο των παρερχομζνων 

υπθρεςιϊν προσ τουσ κατοίκουσ. 

 Για τον ςκοπό αυτό, τα φωτιςτικά ςϊματα κα πρζπει να ζχουν διάρκεια ηωισ  

75.000 ϊρεσ.  Οι Λαμπτιρεσ κα ζχουν χρόνο ηωισ 50.000 ϊρεσ.   

 

 

2.6.3  Ευκολία ςυντιρθςθσ  

Τα φωτιςτικά ςϊματα που κα εγκαταςτακοφν, κα πρζπει να ζχουν τζτοια 

μθχανολογικά χαρακτθριςτικά ϊςτε να μποροφν να ςυντθρθκοφν εφκολα. 

 

3. Περιγραφι του ςυςτιματοσ ελζγχου λειτουργίασ  

Το ςφςτθμα ελζγχου λειτουργίασ κα πρζπει να περιλαμβάνει:  

α) Αιςκθτιρεσ λειτουργίασ και μετρθτζσ κατανάλωςθσ ενζργειασ. 

β) Σφςτθμα μετάδοςθσ δεδομζνων ϊςτε να είναι δυνατι θ on-line 
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παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ των λαμπτιρων. 

γ) Σφςτθμα κεντρικισ ςυλλογισ των ςτοιχείων και καταγραφισ τουσ. 

  

Οι αιςκθτιρεσ λειτουργίασ και μετρθτζσ μπορεί να είναι ςε επίπεδο φωτιςτικοφ 

ςϊματοσ (επικυμθτι δυνατότθτα) ι pillar όπωσ αναλφεται παρακάτω : 

Φωτιςτικά LED που αντικακιςτοφν φωτιςτικά ιςχφοσ άνω των 50 W-επίπεδο φωτιςτικοφ. 

Φωτιςτικά LED που αντικακιςτοφν φωτιςτικά μζχρι 50 W-επίπεδο pillar. 

Λαμπτιρεσ LED-επίπεδο pillar. 

Το ςφςτθμα μετάδοςθσ δεδομζνων κα είναι αςφρματο, αυτόνομο και ανεξάρτθτο από 

ςυςτιματα κοινισ χριςθσ (όπωσ κινθτισ τθλεφωνίασ). 

Το κεντρικό ςφςτθμα ελζγχου κα εξαςφαλίηει τθν ςυλλογι και καταγραφι όλων των 

δεδομζνων, τον υπολογιςμό των ενεργειακϊν καταναλϊςεων κακϊσ και κάκε άλλο 

ςτοιχείο που ο Ανάδοχοσ κρίνει απαραίτθτο για τθν ςωςτι λειτουργία του ςυςτιματοσ 

οδοφωτιςμοφ. 

Το ςφςτθμα ελζγχου λειτουργίασ πζρα των δυνατοτιτων ελζγχου και καταγραφισ κα 

πρζπει να ζχει και τθν δυνατότθτα αναβάκμιςθσ του, εάν το επικυμεί ο Διμοσ, ϊςτε να 

αυξομειϊνει τθν ζνταςθ του φωτιςμοφ κάκε φωτιςτικοφ χωριςτά.  

 

4. Περιγραφι του ςυςτιματοσ ελζγχου προλθπτικισ ςυντιρθςθσ 

Το ςφςτθμα προλθπτικισ ςυντιρθςθσ με τθ χριςθ Θ/Υ κα μπορεί να προγραμματίηει τισ 

απαιτοφμενεσ ενζργειεσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ του ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ κακϊσ 

και τθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων γεγονότων που μπορεί να ςυμβοφν. 

Στο ςφςτθμα κα καταγράφονται όλεσ οι ενζργειεσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ που 

απαιτοφνται, τα υπάρχοντα φωτιςτικά ςϊματα και τα χαρακτθριςτικά τουσ και τα 

διατικζμενα μθχανικά μζςα και υλικά για τθν αποτελεςματικι ςυντιρθςθ του 

ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ. 

Το ςφςτθμα κα είναι τελείωσ ανεξάρτθτο από το ςφςτθμα τθλεμετρίασ.  

 

5. Δυνατότθτεσ περαιτζρω εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

Οι υποψιφιοι κα υποβάλουν προτάςεισ για περαιτζρω δυνατότθτεσ εξοικονόμθςθσ 

ενζργειεσ.  

 

6. Επζκταςθ των ςυςτθμάτων ελζγχου λειτουργίασ / ςυντιρθςθσ 

Τα ςυςτιματα ελζγχου λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ είναι απαραίτθτο, κάτω από 

προχποκζςεισ, να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και ςε άλλεσ λειτουργίεσ και υπθρεςίεσ 

του Διμου. 

Οι υποψιφιοι κα πρζπει να αναφζρουν εάν υφίςτανται τζτοιεσ δυνατότθτεσ και να τισ 
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περιγράψουν αντίςτοιχα.  

 

7. Μζκοδοσ προςδιοριςμοφ μείωςθσ κόςτουσ και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ  

7.1  Τπολογιςμόσ  κατά τθν περίοδο αναβάκμιςθσ 

Για τον προςδιοριςμό τθσ ετιςιασ μείωςθσ κόςτουσ του ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ κατά 

τθν περίοδο αναβάκμιςθσ ακολουκείται θ παρακάτω διαδικαςία : 

α) Το υφιςτάμενο κόςτοσ του ςυςτιματοσ προςδιορίηεται όπωσ ςτισ παραπάνω 

παραγράφουσ 1.1 ζωσ 1.8.   

β) Το κόςτοσ του νζου ςυςτιματοσ ςε ςθμερινζσ τιμζσ προςδιορίηεται κατά τον ίδιο 

τρόπο παίρνοντασ υπόψθ τισ καταναλϊςεισ ενζργειασ των νζων φωτιςτικϊν 

ςωμάτων και λαμπτιρων.  

γ) Το κόςτοσ ςυντιρθςθσ για το νζο ςφςτθμα λαμβάνεται μθδζν αφοφ περιλαμβάνεται 

ςτισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου.  

δ)  Θ ετιςια ωφζλεια,  προςδιορίηεται από τθν διαφορά των Α και Β.  

 

7.2  Τπολογιςμόσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αναβάκμιςθσ 

Θ ςυνολικι ετιςια κατανάλωςθ για κάκε ζτοσ λειτουργίασ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

αναβάκμιςθσ κα υπολογίηεται όπωσ ςτθν παράγραφο 7.1 τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ, κα 

ελζγχεται από το ςφςτθμα ελζγχου και τουσ μετρθτζσ τθσ ΔΕΘ και κα ςυγκρίνεται με τθν 

ετιςια κατανάλωςθ ενεργείασ πριν από τθν ζναρξθ αναβάκμιςθσ όπωσ αναφζρεται ςτθν 

παράγραφο 1.7 και 1.8 τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ.   

 

 
Ο Συντάξασ   

 

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΠΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΧΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 

ΤΜΒΑΗ: 

 

 

 

 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 

 

 

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΟΔΟΦΩΣΙΜΟΤ 

ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΧΑ ΜΕ 

ΚΟΠΟ ΣΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΜΕΙΩΗ 

ΚΟΣΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ» 

1.702.955,00 €  ΔΕΝ 

ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ ΣΟ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΗ (25%)  

ΚΑΙ Ο Φ.Π.Α. (24%) 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ                      

ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΣΕΛΗ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΦΩΣΙΜΟΤ 

 

 

 

 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  

 

Αντικείμενο τθσ προσ υλοποίθςθ ςφμβαςθσ είναι θ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΟΔΟΦΩΣΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΧΑ ΜΕ ΚΟΠΟ ΣΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΙ ΣΗΝ ΜΕΙΩΗ ΚΟΣΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ». Θ ςφμβαςθ αφορά ςτθν αναβάκμιςθ του 

φωτιςμοφ των δθμοςίων χϊρων του Διμου ιτοι του φωτιςμοφ των οδϊν, πλατειϊν, 

πάρκων, παιδικϊν χαρϊν και λοιπϊν κοινοχριςτων χϊρων του Διμου. O Ανάδοχοσ ζχει τθν 

ευκφνθ επιλογισ τθσ, κατά τθν γνϊμθ του, πλζον πρόςφορθσ τεχνολογίασ για κάκε ζνα από 

τα επιμζρουσ ςυςτιματα τθσ παραγράφου 2.2 τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ και με τθν 

προχπόκεςθ ότι τθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ παραγράφου 2.6.1 τθσ Τεχνικισ 

Ρεριγραφισ κακϊσ και όλεσ οι προχποκζςεισ τθσ Ελλθνικισ και Ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ 

αναφορικά με τα χρθςιμοποιοφμενα υλικά. Ιδιαίτερα τα φωτιςτικά και οι λαμπτιρεσ που 

κα χρθςιμοποιθκοφν κα ανταποκρίνονται υποχρεωτικά ςτα πρότυπα CE, RoHS, και ο 

καταςκευαςτισ κα διακζτει  ISO-9001.  Στα πλαίςια των παραπάνω, τα αναφερόμενα ςτισ 

παρακάτω παραγράφουσ τεχνικά χαρακτθριςτικά αποτελοφν επικυμθτζσ ιδιότθτεσ και θ 

παράβαςθ τουσ δεν ςυνιςτοφν λόγο αποκλειςμοφ των υποψθφίων πζραν αυτϊν που 

περιγράφονται ςτθν διακιρυξθ ςαν λόγοι αποκλειςμοφ.   

 

1. Φωτιςτικά και λαμπτιρεσ αυξθμζνθσ ενεργειακισ απόδοςθσ  

Ρροβλζπεται θ εγκατάςταςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων αυξθμζνθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, 

βαςιηόμενα ςτθν τεχνολογία των φωτοδιόδων (L.E.D.), ι ςε άλλθ τεχνολογία εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ, για τθν αντικατάςταςθ των υπαρχόντων παλαιϊν ενεργοβόρων φωτιςτικϊν 

ςωμάτων, που καλφπτουν τισ ανάγκεσ του δθμοτικοφ φωτιςμοφ για τουσ κοινόχρθςτουσ 

χϊρουσ τθσ πόλθσ (οδοί, πλατείεσ, παιδικζσ χαρζσ, πάρκα κ.λ.π.).  

Τα φωτιςτικά τα οποία κα επιλεγοφν κα πρζπει να πλθροφν τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

1.1 Φωτιςτικά 

 Ο Ελάχιςτοσ βακμόσ αποτελεςματικότθτασ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ  πρζπει να είναι 

τουλάχιςτον 95 Lm / W. 

 Θ προςταςία από ειςχϊρθςθ νεροφ – ςκόνθσ πρζπει να είναι  IP65 ι μεγαλφτερθ. 

 Το εφροσ τάςθσ ειςόδου πρζπει να κυμαίνεται ςτο εφροσ 230 +/- 20 % V AC.  

 Ο δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ (CRI) πρζπει να είναι ≥ 70 Ra. 

 Θ κερμοκραςία χρϊματοσ (CCT) πρζπει να είναι μεταξφ 3.500 Κ – 4.500 Κ. 

 Θ διάρκεια ηωισ πρζπει να είναι  τουλάχιςτον ≥ 75.000 ϊρεσ για τα Φωτιςτικά.  

 Το κζλυφοσ του φωτιςτικοφ πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο από υψθλισ κερμικισ 

αγωγιμότθτασ αλουμίνιο. 
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 Ο τφποσ υλικϊν μόνωςθσ πρζπει να είναι Type 1. 

 Πλεσ οι ςυνδζςεισ οι οποίεσ πραγματοποιοφνται ςτο εςωτερικό του φωτιςτικοφ κα 

πρζπει να πραγματοποιοφνται με ειδικοφσ ςυνδζςμουσ.  

 Τα φωτιςτικά ςϊματα κα φζρουν οπωςδιποτε πιςτοποίθςθ CE και κα ανταποκρίνονται 

ςτα προβλεπόμενα από τθν ΥΑ/ΔΙΡΔΑ/οικ.658. ΓΓΔΕ.  

 

1.2 Λαμπτιρεσ 

 Ο Ελάχιςτοσ βακμόσ αποτελεςματικότθτασ του λαμπτιρα πρζπει να είναι  103 Lm/W. 

 Θ προςταςία από ειςχϊρθςθ νεροφ – ςκόνθσ πρζπει να είναι IP65 ι μεγαλφτερθ. 

 Το εφροσ τάςθσ ειςόδου πρζπει να κυμαίνεται από 230 +/- 20 %  V AC . 

 Ο δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ (CRI) πρζπει να είναι ≥ 70 Ra. 

 Θ κερμοκραςία χρϊματοσ (CCT) πρζπει να είναι μεταξφ 4.500 Κ – 5.500 Κ. 

 Θ διάρκεια ηωισ πρζπει να είναι  ≥ 50.000 Ώρεσ. 

 Ο λαμπτιρασ κα πρζπει να ζχει περιμετρικι ακτίνα φωτιςμοφ 360ο. 

 Ωσ ςφςτθμα ψφξθσ ο λαμπτιρασ κα πρζπει να χρθςιμοποιεί ψικτρεσ από αλουμίνιο 

ανάλογα με τισ απαιτιςεισ του φωτιςτικοφ. 

 Ο λαμπτιρασ κα πρζπει να φζρει τροφοδοτικό το οποίο να είναι ενςωματωμζνο ςτον 

ςκελετό του λαμπτιρα. 

 Για τθν τροφοδοςία του, ο λαμπτιρασ πρζπει να φζρει κάλυκα βιδωτό Ε39, Ε40 .  

 Οι λαμπτιρεσ κα φζρουν  υποχρεωτικά πιςτοποίθςθ CE και κα ανταποκρίνονται ςτα 

προβλεπόμενα από τθν ΥΑ 22/ΔΙΡΑΔ/οικ.658. ΓΓΔΕ. 

 

2. φςτθμα ελζγχου λειτουργίασ  

Το ςφςτθμα ελζγχου λειτουργίασ κα πρζπει να περιλαμβάνει:  

α) Αιςκθτιρεσ λειτουργίασ και μετρθτζσ κατανάλωςθσ ενζργειασ. 

β) Σφςτθμα μετάδοςθσ δεδομζνων ϊςτε να είναι δυνατι θ on-line 

παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ των λαμπτιρων. 

γ) Σφςτθμα κεντρικισ ςυλλογισ των ςτοιχείων και καταγραφισ τουσ. 

Οι αιςκθτιρεσ λειτουργίασ και το ςφςτθμα μετάδοςθσ δεδομζνων κα είναι όπωσ 

αναλφεται ςτθν παράγραφο 3 τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ.  

Το ςφςτθμα ελζγχου λειτουργίασ πζρα των δυνατοτιτων ελζγχου και καταγραφισ κα 

πρζπει να ζχει και τθν δυνατότθτα αναβάκμιςθσ του, εάν το επικυμεί ο Διμοσ, ϊςτε να 

αυξομειϊνει τθν ζνταςθ του φωτιςμοφ κάκε φωτιςτικοφ χωριςτά.  
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3. φςτθμα ελζγχου προλθπτικισ ςυντιρθςθσ μζςω Η/Τ 

3.1  Σκοπόσ και βαςικι λειτουργιά του ςυςτιματοσ 

Μζςω του ςυςτιματοσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ, με τθ χριςθ Θ/Υ (Computerized 

Maintenance Management System,-CMMS) πρζπει να είναι εφικτόσ ο προγραμματιςμόσ 

των απαιτουμζνων ενεργειϊν προλθπτικισ ςυντιρθςθσ του ςυςτιματοσ φωτιςμοφ 

δθμοςίου χϊρου,   θ αντιμετϊπιςθ ζκτακτων γεγονότων που μπορεί να ςυμβοφν κακϊσ 

και θ διαχείριςθ αιτθμάτων πολιτϊν ςχετικά με τθν καλι λειτουργία του ςυςτιματοσ 

οδοφωτιςμοφ του Διμου. 

 

3.2  Επιμζρουσ τμιματα  του ςυςτιματοσ 

Το ςφςτθμα προλθπτικισ ςυντιρθςθσ κα πρζπει να περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα 

παρακάτω τμιματα/υποςυςτιματα με τθν μορφι κατάλλθλων βάςεων δεδομζνων. 

α) Κατάλογο όλων των κατθγοριϊν ςυςκευϊν που ςυνιςτοφν το ςφςτθμα 

οδοφωτιςμοφ όπωσ ιςτοφσ, φωτιςτικά, λαμπτιρεσ, μετρθτζσ κ.λ.π. 

β) Για κάκε κατθγορία ςυςκευϊν αναλυτικό κατάλογο με τον αντίςτοιχο κωδικό, 

ςτοιχεία τθσ κζςθσ του, τεχνικά χαρακτθριςτικά κ.λ.π. 

γ) Για κάκε κατθγορία ςυςκευισ κατάλογο των απαιτουμζνων ενεργειϊν 

προλθπτικισ ςυντιρθςθσ, περιοδικότθτα, οι ϊρεσ  λειτουργίασ, ςτοιχεία 

ελζγχου και ενζργειεσ ςυντιρθςθσ ,απαιτοφμενα μθχανικά μζςα και 

προςωπικό, εκτιμϊμενθ διάρκεια κ.λ.π. 

δ) Κατάλογουσ διατικζμενων μθχανικϊν μζςων και προςωπικοφ. 

ε) Κατάλογο απαιτουμζνων και υπαρχόντων ανταλλακτικϊν ςτθν αποκικθ. 

ςτ) Κατάλογο αιτθμάτων ζκτακτθσ ςυντιρθςθσ που προζρχονται είτε από τθν 

υπθρεςία του Διμου είτε από αιτιματα πολιτϊν. 

3.3  Λειτουργίεσ του ςυςτιματοσ 

Το ςφςτθμα αξιοποιϊντασ αυτόματα τα παραπάνω ςτοιχεία εκτελεί τισ παρακάτω 

λειτουργίεσ 

 α) Ρρογραμματίηει τισ ενζργειεσ προλθπτικισ και ζκτακτθσ ςυντιρθςθσ και 
εκδίδει τισ κατάλλθλεσ εντολζσ εργαςίασ 

 

 β) Ραρακολουκεί τθν πορεία εκτζλεςθσ των ςχετικϊν εργαςιϊν   

 γ) Μετά το κλείςιμο κάκε εντολισ προςδιορίηει το αντίςτοιχο κόςτοσ και 
ςυνολικά το κόςτοσ ςυντιρθςθσ του όλου ςυςτιματοσ 

 

 δ) Ραρακολουκεί τθν κατάςταςθ τθσ αποκικθσ ανταλλακτικϊν  

 ε) Εκδίδει ςειρά εκκζςεων. 
 

 

   
Ο Συντάξασ   

 

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΠΕ   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΧΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 

ΤΜΒΑΗ: 

 

 

 

 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 

 

 

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΟΔΟΦΩΣΙΜΟΤ 

ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΧΑ ΜΕ 

ΚΟΠΟ ΣΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΜΕΙΩΗ 

ΚΟΣΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ» 

1.702.955,00 €  ΔΕΝ 

ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ ΣΟ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΗ (25%)  

ΚΑΙ Ο Φ.Π.Α. (24%) 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ                      

ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΣΕΛΗ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΦΩΣΙΜΟ 

   

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ  
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Σ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ «Αναβάκμιςθ του 

ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ του Διμου Βζλου-Βόχασ με ςκοπό τθν εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ και τθν μείωςθ κόςτουσ λειτουργίασ». 

 Θ επιλογι του Αναδόχου τθσ παραπάνω ςφμβαςθσ κα γίνει με Διεκνι 

Διαγωνιςμό. 

 Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του δικαιϊματοσ 

προαίρεςθσ, ανζρχεται ςτο ποςόν των δφο εκατομμυρίων εκατόν είκοςι οκτϊ 

χιλιάδων εξακοςίων ενενιντα τριϊν ευρϊ και εβδομιντα πζντε λεπτϊν 

(2.128.693,75€) μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και κα βαρφνει τον τακτικό 

προχπολογιςμό του Διμου. 

Θ χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ προζρχεται από τα τακτικά ζςοδα του Διμου 

(Ανταποδοτικά τζλθ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ).  

 Στον προχπολογιςμό του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2019 ζχει εγγραφεί πίςτωςθ 

υπό Κ.Α. 20-7135.09 ποςοφ 5.000,00 ευρϊ και με τίτλο «Αναβάκμιςθ του 

ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ του Διμου Βζλου-Βόχασ με ςκοπό τθν εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ και τθν μείωςθ κόςτουσ λειτουργίασ». 

 

ΑΡΘΡΟ 1:  

Για την εκτζλεςη τησ φμβαςησ: 

Για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ «Αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ του Διμου 

Βζλου-Βόχασ με ςκοπό τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και τθν μείωςθ κόςτουσ 

λειτουργίασ». Τιμι χωρίσ Δικαίωμα Ρροαίρεςθσ και Φ.Ρ.Α. για διάςτθμα 10 ετϊν : 

1.702.955,00 ευρϊ (Ολογράφωσ: ζνα εκατομμφριο επτακόςιεσ δφο χιλιάδεσ, εννιακόςια 

πενιντα πζντε ευρϊ). 

  

ΑΡΘΡΟ 2.Α : Για την εκτζλεςη τησ εργαςίασ.  

Α1. Τπηρεςίεσ  Αναβάθμιςησ 

 

α) “Εργαςίεσ ςχεδιαςμοφ και προδιαγραφϊν νζου ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ βαςιςμζνου 

ςε λαμπτιρεσ υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ“, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι 

και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ. 

β) “Εγκατάςταςθ, παραμετροποίθςθ και λειτουργία ςυςτιματοσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ 

(Hardware, Software).“, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και τισ Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ. 
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γ) “Εγκατάςταςθ, παραμετροποίθςθ και λειτουργία ςυςτιματοσ ελζγχου του ςυςτιματοσ 

οδοφωτιςμοφ( Hardware, Software), ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και τισ 

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ, 

δ) “ Ροιοτικόσ ζλεγχοσ και εκτζλεςθ κατάλλθλων δοκιμϊν (testing) των φωτιςτικϊν 

υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ και των άλλων υλικϊν που κα εγκαταςτακοφν’’, 

ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ 

μελζτθσ, 

ε) “ Δοκιμαςτικι λειτουργία του ςυςτιματοσ για τθν αριςτοποίθςθ τθσ λειτουργίασ του.“, 

ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ 

μελζτθσ, 

ςτ) “Υπθρεςίεσ κατάρτιςθσ μελζτθσ και ςυμβοφλου αξιοποίθςθσ των δθμιουργοφμενων 

υποδομϊν“, ανά ζτοσ (για διάρκεια ςφμβαςθσ Δζκα (10) ζτθ), ςφμφωνα με τθν Τεχνικι 

Ρεριγραφι και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ, 

η) “Υπθρεςίεσ κατάρτιςθσ μελζτθσ και ςυμβοφλου περαιτζρω εξοικονόμθςθσ ενζργειασ “, 

ανά ζτοσ (για διάρκεια ςφμβαςθσ Δζκα (10) ζτθ), ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι 

και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ, 

Τιμι ανά τεμάχιο φωτιςτικοφ:  Δζκα ευρϊ  

(10,00 €) ευρϊ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2.Β  

Α2. Τπηρεςίεσ λειτουργίασ και ςυντήρηςησ 

 

Για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ: 

1) “Λειτουργία και ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ“, ανά ζτοσ (για διάρκεια ςφμβαςθσ 

Δζκα (10) ζτθ), ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

τθσ παροφςασ μελζτθσ, 

Τιμι ανά ζτοσ:  Τριάντα πζντε χιλιάδεσ ευρϊ  

(35.000,00 €) ευρϊ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2.Γ.  

Τπηρεςίεσ Διοίκηςησ.  
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“Υπθρεςίεσ Διοίκθςθσ “,ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και τισ Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ. 

Τιμι (κατ’ αποκοπι): Εξιντα χιλιάδεσ ευρϊ  

(60.000,00 €) ευρϊ.  

 

ΑΡΘΡΟ 3: 

Α3. Προμήθεια φωτιςτικϊν και λαμπτήρων 

Άρθρο Α.3.1 : Για τθν προμικεια φωτιςτικοφ ςϊματοσ υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ 

που αντικακιςτά: 

“ Τψηλό φωτιςμό με λαμπτήρα  250W Hg/Na “, 

ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ 

παροφςασ μελζτθσ, Τιμι (ανά τεμάχιο): Τριακόςια ευρϊ (300,00€). 

 

Άρθρο Α.3.2 : Για τθν προμικεια φωτιςτικοφ ςϊματοσ υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ 

που αντικακιςτά:  

 “Τψηλό φωτιςμό με λαμπτήρα  125W Hg/Na “,  

 ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ 

παροφςασ μελζτθσ, Τιμι (ανά τεμάχιο): Διακόςια πενιντα ευρϊ 

(250,00€). 

 

Άρθρο Α.3.3  : Για τθν προμικεια φωτιςτικοφ ςϊματοσ υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ 

που αντικακιςτά: 

 “ Τψηλό φωτιςμό με λαμπτήρα 23W CFL“,  

 ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ 

παροφςασ μελζτθσ, Τιμι (ανά τεμάχιο): Εκατόν πενιντα ευρϊ (150,00€).  

 

Άρθρο Α.3.4  : Για τθν προμικεια λαμπτιρα υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ που 

αντικακιςτά:  

 “ Τψηλό φωτιςμό με λαμπτήρα 23W CFL “,  

 ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ 

παροφςασ μελζτθσ, Τιμι (ανά τεμάχιο): Είκοςι ευρϊ (20,00€).  
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Άρθρο Α.3.5  : Για τθν προμικεια λαμπτιρα υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ που 

αντικακιςτά:  

 “Xαμηλό φωτιςμό με λαμπτήρα 23W CFL “,  

 ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ 

παροφςασ μελζτθσ, Τιμι (ανά τεμάχιο): Είκοςι ευρϊ (20,00€).  

 

Άρθρο Α.3.6  : Για τθν προμικεια βραχιόνων φωτιςτικϊν, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι 

Ρεριγραφι και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ, Τιμι 

(ανά τεμάχιο): Ογδόντα ευρϊ (80,00€). 

ΑΡΘΡΟ 4: 

Α4. Προμήθειεσ και εγκατάςταςη ςυςτήματοσ ελζγχου & ςυςτήματοσ προληπτικήσ 

ςυντήρηςησ  

 

Άρθρο 4.1. : ”Για τθν προμικεια υλικϊν ςυςτιματοσ ελζγχου φωτιςτικϊν ςωμάτων 

υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ”, 

ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ 

παροφςασ μελζτθσ, Τιμι (ανά τεμάχιο): Τριάντα πζντε ευρϊ (35,00€).   

 

Άρθρο 4.2. : Για τθν προμικεια υλικϊν  Hardware  και  Software  του ςυςτιματοσ 

ςυντιρθςθσ φωτιςτικϊν ςωμάτων υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ”, 

ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ 

παροφςασ μελζτθσ, Τιμι (κατ’ αποκοπι): Ογδόντα πζντε χιλιάδεσ ευρϊ  

(85.0000,00€). 

ΑΡΘΡΟ 5: 

Εγκατάςταςη φωτιςτικϊν και λαμπτήρων.  

Για τθν εγκατάςταςθ φωτιςτικϊν και λαμπτιρων ςφμφωνα με τθν τεχνικι περιγραφι και 

τισ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ.  

Τιμι ανά τεμάχιο φωτιςτικοφ: Τριάντα ευρϊ (30,00€).  

ΑΡΘΡΟ 6 : 

Εγκατάςταςη Τλικϊν. 

Για τθν εγκατάςταςθ υλικϊν του ςυςτιματοσ ελζγχου ςφμφωνα με τθν τεχνικι περιγραφι 

και τισ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ.  
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Τιμι ανά τεμάχιο φωτιςτικοφ: Είκοςι (20,00€).  

 

Ανάλυςθ δικαιϊματοσ προαίρεςθσ  

    α)   Αλλαγι αρικμϊν και τφπων φωτιςτικϊν ςωμάτων: 

           Αναπροςαρμογι τιμισ με βάςθ τισ τιμζσ τθσ προςφοράσ του Αναδόχου.  

 β) Αναβάκμιςθ φωτιςτικϊν και ςυςτθμάτων ελζγχου για τθν απόκτθςθ                 

δυνατότθτασ αυξομείωςθσ τθσ ζνταςθσ φωτιςμοφ:  

          Αναπροςαρμογι με βάςθ τισ τιμζσ αυξθμζνεσ κατά 15% .  

    γ)   Επζκταςθ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ από δζκα (10) ςε δεκαπζντε (15) :  

          Αφξθςθ τθσ τιμισ τθσ ςφμβαςθσ κατά 3% ανά ζτοσ. 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΗ ΑΜΟΙΒΗ  

Θ προχπολογιηόμενθ ςυνολικι αμοιβι ανά ζτοσ ζχει ωσ εξισ : 

Ζτοσ % ανά Ζτοσ  
1 6% 

2 17% 

3 17% 

4 15% 

5 13% 

6 11% 

7 9% 

8 6% 

9 4% 

10 2% 

 100% 

 

Η παραπάνω κατανομι αμοιβισ είναι ενδεικτικι και ςε κάκε περίπτωςθ, θ με βάςθ τον παραπάνω 

πίνακα προχπολογιηόμενθ ετιςια αμοιβι δεν κα υπερβαίνει τα ποςοςτά του Πίνακα τθσ 

Παραγράφου 5 τθσ Προκιρυξθσ. 

 Ο Συντάξασ   
 

 

 ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΠΕ    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΧΑ 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΤΜΒΑΗ: 

 

 

 

 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 

 

 

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ : 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΟΔΟΦΩΣΙΜΟΤ 

ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΧΑ ΜΕ 

ΚΟΠΟ ΣΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΜΕΙΩΗ 

ΚΟΣΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ» 

1.702.955,00 €  ΔΕΝ 

ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ ΣΟ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΗ (25%) 

ΚΑΙ Ο Φ.Π.Α. (24%) 

 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ                      

ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΣΕΛΗ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΦΩΣΙΜΟΤ 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

Αντικείμενο τθσ προσ υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ   «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΟΔΟΦΩΣΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΧΑ ΜΕ ΚΟΠΟ ΣΗΝ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΜΕΙΩΗ ΚΟΣΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ». Θ ςφμβαςθ αφορά 

ςτθν αναβάκμιςθ του φωτιςμοφ των δθμοςίων χϊρων του  Διμου, ιτοι του φωτιςμοφ των 

οδϊν, πλατειϊν, πάρκων, παιδικϊν χαρϊν και λοιπϊν κοινοχριςτων χϊρων του  Διμου.  
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1.  Βάςεισ υπολογιςμοφ 

  Ο προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ υπολογίηεται με βάςθ τισ τιμζσ μονάδασ 

υλικϊν και εργαςιϊν που χρθςιμοποιοφνται για τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

παρζμβαςθσ.  

2. Εκτίμθςθ τθσ ςκοπιμότθτασ τθσ παρζμβαςθσ.  

 Με δεδομζνο ότι ο Διμοσ κα πρζπει να ζχει μια ουςιαςτικι οικονομικι 

ωφζλεια από τθν όλθ μετατροπι, εκτιμάται ότι ζνα ςθμαντικό μζροσ  τθσ 

ςυνολικισ μείωςθσ κόςτουσ, κα πρζπει να παραμζνει ςτον Διμο  

 Ο υπολογιςμόσ του κόςτουσ τθσ ςφμβαςθσ πζραν των παραπάνω  τιμϊν 

μονάδοσ γίνεται  με βάςθ τθν ςυνολικι επιτυγχανόμενθ μείωςθ κόςτουσ του 

δθμοτικοφ φωτιςμοφ, των κοινοχριςτων χϊρων του Διμου  ςτθν ςυνολικι 

διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.  

3. Τπολογιςμόσ τθσ ςυνολικισ μείωςθσ κόςτουσ 

Θ ςυνολικι μείωςθ κόςτουσ υπολογίηεται ωσ εξισ : 

 Ετιςια μείωςθ κόςτουσ ςε ςθμερινζσ τιμζσ 

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 
: 223.463,26 € 

 Μείωςθ κόςτουσ δεκαπενταετίασ ςε ςθμερινζσ 

τιμζσ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 
: 3.351.948,90 € 

 Αναπροςαρμογι λόγω αφξθςθσ τιμϊν 

θλεκτρικισ ενζργειασ 
: 1.054.372,10 € 

Γενικό φνολο : 4.406.321,00 € 

Γενικό Σφνολο (χωρίσ Φ.Ρ.Α.) : 3.899.399,10 €  

 

4. Τπολογιςμόσ τθσ αμοιβισ  

 Συνολικι αμοιβι χωρίσ Φ.Ρ.Α., χωρίσ Δικ. 

Ρροαίρεςθσ  
: 1.702.955,00 € 

   Φ.Ρ.Α. 24% : 408.709,20 € 

   Αμοιβι (χωρίσ δικαίωμα προαίρεςθσ, με Φ.Π.Α.)  : 2.111.664,20 € 

*  Δικαίωμα προαίρεςθσ μπορεί να προκφψει λόγω αλλαγισ αρικμοφ και τφπου 

φωτιςτικϊν όπωσ αναλφεται ςτο Άρκρο 7 τθσ ειδικισ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων 

κακϊσ και επζκταςθσ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ. 

5. Αναλυτικι Εκτιμϊμενθ Αξία  
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Ο αναλυτικόσ προχπολογιςμόσ (εκτιμϊμενθ αξία) ζχει ωσ εξισ : 

ΠΙΝΑΚΑ Α. ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ  

Α/Α ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

(€) 

ΤΝΟΛΟ (€) 

1 

Α1. Τπηρεςίεσ  Αναβάθμιςησ 

α)  Εργαςίεσ ςχεδιαςμοφ και 

προδιαγραφϊν νζου ςυςτιματοσ 

οδοφωτιςμοφ βαςιςμζνου ςε 

λαμπτιρεσ υψθλισ ενεργειακισ 

απόδοςθσ. 

 

Τεμάχια 

Φωτιςτικϊν 

 

5.605 

 

10,00 

 

56.050,00 € 

β) Εγκατάςταςθ, παραμετροποίθςθ 

και λειτουργία ςυςτιματοσ 

προλθπτικισ ςυντιρθςθσ 

(Hardware, Software). 

γ) Εγκατάςταςθ, παραμετροποίθςθ 

και λειτουργία ςυςτιματοσ ελζγχου 

του ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ 

(Hardware, Software). 

δ) Ροιοτικόσ ζλεγχοσ και εκτζλεςθ 

κατάλλθλων δοκιμϊν (testing) των 

φωτιςτικϊν υψθλισ ενεργειακισ 

απόδοςθσ και των άλλων υλικϊν 

που κα εγκαταςτακοφν. 

ε) Δοκιμαςτικι λειτουργία του 

ςυςτιματοσ για τθν αριςτοποίθςθ 

τθσ λειτουργίασ του 

ςτ) Υπθρεςίεσ κατάρτιςθσ μελζτθσ 

και ςυμβοφλου αξιοποίθςθσ των 

δθμιουργοφμενων υποδομϊν. 

η) Υπθρεςίεσ κατάρτιςθσ μελζτθσ και 

ςυμβοφλου περαιτζρω 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. 

 
φνολο υπθρεςιϊν αναβάκμιςθσ  CPV: 51110000-6 56.050,00 € 
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Α/Α ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

(€) 

ΤΝΟΛΟ (€) 

2 

Α2. Τπηρεςίεσ λειτουργίασ και 

ςυντήρηςησ  

1.  Λειτουργία και ςυντιρθςθ του    

ςυςτιματοσ. CPV: 50232100-1 

Ζτθ 10 35.000,00 350.000,00 

3 
Α3. Τπηρεςίεσ Διοίκηςησ 

1. Διοίκθςθσ ζργου. CPV: 50232100-1 

Κατ’ αποκοπι 1 60.000,00 60.000,00 

 φνολο Τπθρεςιϊν Λειτουργίασ και υντιρθςθσ  CPV: 50232100-1 410.000,00 

1.  ΤΝΟΛΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ CPV: 51110000-6 & CPV: 50232100-1 466.050,00 

Α/Α ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

(€) 

ΤΝΟΛΟ (€) 

1 

Προμήθεια  φωτιςτικϊν και  

λαμπτήρων 

α) Φωτιςτικά και λαμπτιρεσ υψθλισ 

ενεργειακισ απόδοςθσ που 

αντικακιςτοφν: 

    

Υψθλόσ φωτιςμόσ με λαμπτιρα 250W 

Hg/Na 
Τεμάχιο 120 300,00 36.000,00 

Υψθλόσ φωτιςμόσ με λαμπτιρα 125W 

Hg/Na 
Τεμάχιο 1.403 250,00 350.750,00 

Υψθλόσ φωτιςμόσ με λαμπτιρα 23W CFL 

(Αντικατάςταςθ με φωτιςτικό) 
Τεμάχιο 1.593 150,00 238.950,00 

Υψθλόσ φωτιςμόσ με λαμπτιρα 23W CFL 

(Αντικατάςταςθ με λαμπτιρα) 
Τεμάχιο 1.500 20,00 30.000,00 

Χαμθλόσ φωτιςμόσ με λαμπτιρα 23W 

CFL 
Τεμάχιο 989 20,00 19.780,00 

φνολο προμικειασ φωτιςτικϊν και   

λαμπτιρων CPV: 34991000-0. 
Σεμάχια 5.605  675.480,00 

Α/

Α 
ΕΙΔΟ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

(€) 

ΤΝΟΛΟ (€) 
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2 

Προμήθειεσ ςυςτήματοσ ελζγχου & 

ςυςτήματοσ προληπτικήσ 

ςυντήρηςησ 

α)  Υλικά Συςτιματοσ ελζγχου              

CPV: 32441200-8  

 

Τεμάχια 

Φωτιςτικϊν 

 

5.605 35,00 196.175,00 

β)  Hardware και  Software ςυςτιματοσ 

ςυντιρθςθσ. CPV: 32441200-8 
Κατ’ αποκοπι 1 85.000,00 85.000,00 

 
φνολο Προμθκειϊν  υςτιματοσ Ελζγχου & υςτιματοσ Προλθπτικισ 

υντιρθςθσ CPV: 32441200-8. 
281.175,00 

2. ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΙΚΩΝ CPV: 34991000-0 & CPV: 32441200-8. 956.655,00 

Α/

Α 
ΕΙΔΟ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

(€) 

ΤΝΟΛΟ (€) 

 
Τπηρεςίεσ εγκατάςταςησ 

α) Εγκατάςταςθ φωτιςτικϊν  

CPV: 51110000-6 

Τεμάχια 

Φωτιςτικϊν 
5605 30,00 168.150,00 

β)  Εγκατάςταςθ υλικϊν του ςυςτιματοσ 

ελζγχου CPV: 51110000-6 

Τεμάχια 

Φωτιςτικϊν 
5605 20,00 112.100,00 

3. ΤΝΟΛΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ CPV:  51110000-6. 280.250,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 1+2+3 1.702.955,00 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΠΡΟΑΙΡΕΗ (25%) 425.738,75 

 ΤΝΟΛΟ 2.128.693,75 

 ΦΠΑ (24%) 510.886,50 

 ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 2.639.580,25 

 

Θ παραπάνω ςυνολικι τιμι τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςυμπεριλαμβανομζνου δικαιϊματοσ 

προαίρεςθσ και ΦΡΑ, βρίςκεται  ςτα όρια από τθν υπολογιηόμενθ με βάςθ τθν κατανομι 

ωφζλειασ 50/50 μεταξφ Διμου και Αναδόχου και κρίνεται εφλογθ. 

Οι παραπάνω τιμζσ φωτιςτικϊν και ςυςτιματοσ ελζγχου λειτουργίασ δεν περιλαμβάνουν 

τθν δυνατότθτα αυξομείωςθσ τθσ ζνταςθσ φωτιςμοφ. 
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Για τθν αναβάκμιςθ των παραπάνω ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα αυξομείωςθσ τθσ 

ζνταςθσ φωτιςμοφ ιςχφουν οι τιμζσ που προβλζπονται ςτο τιμολόγιο και περιλαμβάνονται 

ςτο δικαίωμα προαίρεςθσ του Διμου. 

6. Μζγιςτο όριο ετιςιων πλθρωμϊν – κατανομι τθσ προκφπτουςασ ωφζλειασ   

Οι ετιςιεσ καταβολζσ προσ τον Ανάδοχο που υπολογίηονται με βάςθ τισ ςχετικζσ 

πιςτοποιιςεισ δεν κα υπερβαίνουν τθν προκφπτουςα αντίςτοιχθ ετιςια μείωςθ κόςτουσ 

κάκε ζτουσ ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : 

 

 
Ζτοσ 

Μζγιςτο όριο πλθρωμϊν,  
% τθσ ετιςιασ μείωςθσ κόςτουσ  

1 90%  
2 90%  
3 80% 
4 80% 
5 75% 
6 75% 
7 60% 
8 50% 
9 45% 

10 35% 

 

7.  Ανάλυςθ δικαιϊματοσ προαίρεςθσ  

Το δικαίωμα προαίρεςθσ καλφπτει, ςφμφωνα με το άρκρο 132 του Νόμου 4412/2016, 

τισ παρακάτω περιπτϊςεισ.   

    α)   Αλλαγι αρικμοφ και τφπων φωτιςτικϊν ςωμάτων: 

           Αναπροςαρμογι τιμισ με βάςθ τισ τιμζσ τθσ προςφοράσ του Αναδόχου.  

    β) Αναβάκμιςθ φωτιςτικϊν και ςυςτθμάτων ελζγχου για τθν απόκτθςθ                 

δυνατότθτασ αυξομείωςθσ τθσ ζνταςθσ φωτιςμοφ:  

          Αναπροςαρμογι με βάςθ τισ τιμζσ αυξθμζνεσ κατά 15%.  

    γ)   Επζκταςθ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ από δζκα (10) ςε δεκαπζντε (15) :  

          Αφξθςθ τθσ τιμισ τθσ ςφμβαςθσ κατά 3% ανά ζτοσ. 

   

 Ο Συντάξασ   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΧΑ 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 

ΤΜΒΑΗ : 

 

 

 

 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 

 

 

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ : 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΟΔΟΦΩΣΙΜΟΤ 

ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΧΑ ΜΕ 

ΚΟΠΟ ΣΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΜΕΙΩΗ 

ΚΟΣΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ» 

1.702.955,00 €  ΔΕΝ 

ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ ΣΟ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΗ (25%) 

ΚΑΙ Ο Φ.Π.Α. (24%) 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ                      

ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΣΕΛΗ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΦΩΣΙΜΟΤ 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ   ΤΓΓΡΑΦΗ   ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΧΑ 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 

ΤΜΒΑΗ : 

 

 

 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 

 

 

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ : 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΟΔΟΦΩΣΙΜΟΤ 

ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΧΑ ΜΕ 

ΚΟΠΟ ΣΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΜΕΙΩΗ 

ΚΟΣΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ» 

1.702.955,00 €  ΔΕΝ 

ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ ΣΟ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΗ (25%) 

ΚΑΙ Ο Φ.Π.Α. (24%) 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ                      

ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΣΕΛΗ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΦΩΣΙΜΟΤ 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ   ΤΓΓΡΑΦΗ   ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ   ΕΡΓΑΙΩΝ 

( Ε. . Τ. ) 

 

 

Άρκρο 1ο  : ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ Ε..Τ. 

Στθν παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων περιγράφονται οι γενικοί όροι βάςει των οποίων 

και ςε ςυνδυαςμό με τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ κα εκτελεςκεί θ ςφμβαςθ   τθσ 

διεξαγωγισ προγράμματοσ για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτο δθμοτικό φωτιςμό.  

Εργοδότθσ ςτα παρακάτω κα ονομάηεται ο Διμοσ Βζλου-Βόχασ και Ανάδοχοσ κα 

ονομάηεται αυτόσ που  κα επιλεγεί για τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ Εκτιμϊμενθ Αξία τθσ δαπάνθσ για τθν εκτζλεςθ τθσ  ςφμβαςθσ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου 

του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ, ζχει εκτιμθκεί ότι κα ανζλκει ςτο ποςόν του ενόσ 

εκατομμυρίου επτακοςίων δφο χιλιάδων, εννιακοςίων πενιντα πζντε ευρϊ (1.702.955,00€)  

χωρίσ  Φ.Π.Α. (24%). Θα βαρφνει τον τακτικό προχπολογιςμό του Διμου και ςυγκεκριμζνα 

τθν πίςτωςθ με τίτλο:  

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΟΔΟΦΩΣΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΧΑ ΜΕ ΚΟΠΟ 

ΣΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΜΕΙΩΗ ΚΟΣΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ».  

Στον προχπολογιςμό του Διμου του ζτουσ 2019 και υπό τον Κ.Α. 20-7135.09 ζχει εγγραφεί 

πίςτωςθ ποςοφ 5.000,00 € από τα ανταποδοτικά τζλθ Κακαριότθτασ και Θλεκτροφωτιςμοφ. 
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Άρκρο 2ο  : ΤΜΒΑΗ – ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ  

Το αντικείμενο του Αναδόχου  είναι θ μεικτι ςφμβαςθ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΟΔΟΦΩΣΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΧΑ ΜΕ ΚΟΠΟ ΣΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΙ ΣΗΝ ΜΕΙΩΗ ΚΟΣΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ» 

Το Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ του Αναδόχου  ζχει ωσ εξισ : 

1. Τθν παροχι υπθρεςιϊν για τθν αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ του 

Διμου   και ειδικότερα: 

 

α) Τoν βαςικό ςχεδιαςμό ενόσ ςυςτιματοσ το οποίο χρθςιμοποιϊντασ λαμπτιρεσ 

αυξθμζνθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, ςε ςυνδυαςμό με ςυςτιματα ενεργειακισ 

διαχείριςθσ και προλθπτικισ ςυντιρθςθσ, εξαςφαλίηει εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

τουλάχιςτον 60% και διάρκεια ηωισ 20 ετϊν. 

β) Τθν αξιολόγθςθ τθσ παροφςασ κατάςταςθσ ςε ότι αφορά τα ποιοτικά και ποςοτικά 

χαρακτθριςτικά του κάκε φωτιςτικοφ κακϊσ και τθν ςυνολικι κατανάλωςθ του 

ςυςτιματοσ. 

γ) Τον προςδιοριςμό τθσ κλάςθσ φωτιςμοφ κάκε οδοφ του Διμου  Βζλου-Βόχασ, 

ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13201 / 2004.  

δ) Τον προςδιοριςμό του αρικμοφ και των τφπων των λαμπτιρων ςυμβατικισ 

τεχνολογίασ και αυξθμζνθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςφμφωνα με τα ςυμπεράςματα 

τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου. 

ε) Τθν εγκατάςταςθ, παραμετροποίθςθ και λειτουργία ςυςτιματοσ προλθπτικισ 

ςυντιρθςθσ. 

ςτ) Τθν εγκατάςταςθ, παραμετροποίθςθ και λειτουργία ςυςτιματοσ ελζγχου του 

ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ. 

η) Τον ποιοτικό ζλεγχο και τθν εκτζλεςθ κατάλλθλων δοκιμϊν (testing) των 

φωτιςτικϊν και των άλλων υλικϊν που κα εγκαταςτακοφν. 

θ) Τθν δοκιμαςτικι λειτουργία του ςυςτιματοσ για τθν αριςτοποίθςθ τθσ 

λειτουργίασ του. 

κ) Τθ διοίκθςθ του προγράμματοσ αναβάκμιςθσ του οδοφωτιςμοφ. 

ι) 

 

κ) 

 

λ) 

Τθν εκτζλεςθ των κατάλλθλων μετριςεων και δοκιμϊν για τον προςδιοριςμό του 

ποςοςτοφ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και μείωςθσ κόςτουσ του ςυςτιματοσ.  

Τθν εκπόνθςθ αναλυτικισ τεχνικοοικονομικισ μελζτθσ για τθν περαιτζρω μείωςθ 

τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ ςτον Διμο. 

Τθν εκπόνθςθ αναλυτικισ τεχνικοοικονομικισ μελζτθσ για τθν περαιτζρω 

αξιοποίθςθ των δθμιουργουμζνων υποδομϊν από άλλεσ υπθρεςίεσ του Διμου 

και τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν “ζξυπνθσ πόλθσ”. 

μ) 

 

ν) 

Τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυμβοφλου για τθν εφαρμογι τθσ μελζτθσ του άρκρου 

5.1.κ. για τθν περαιτζρω μείωςθσ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ.  

Τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυμβοφλου για τθν εφαρμογι τθσ μελζτθσ του άρκρου 

5.1.λ για τθν αξιοποίθςθ των δθμιουργοφμενων υποδομϊν. 
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 2.  Τθν προμικεια: 

 

α) Των κατάλλθλων φωτιςτικϊν τεχνολογίασ υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ για τθν 

αντικατάςταςθ των υπαρχόντων φωτιςτικϊν. 

β) Των αναγκαίων υλικϊν για τθν υλοποίθςθ του ςυςτιματοσ  ελζγχου. 

γ) Του αναγκαίου software και hardware  για τθν λειτουργία του ςυςτιματοσ 

προλθπτικισ ςυντιρθςθσ μζςω Θ/Υ. 

 

 3.  Τθν εγκατάςταςθ: 

 

α) Των νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ μετά από τθν 

αποξιλωςθ των υφιςτάμενων φωτιςτικϊν και λαμπτιρων. 

β) Των επί μζρουσ υλικϊν του ςυςτιματοσ ελζγχου. 

 

 4.  Τθν παροχι υπθρεςιϊν για: 

 

α) 

β) 

Τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ για χρονικό διάςτθμα 10 ετϊν.  

Τθν ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ για χρονικό διάςτθμα 10 ετϊν. 

 

Πλοσ ο εξοπλιςμόσ που κα χρειαςτεί για τθν αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ (Φωτιςτικά, Θ/Υ, 

hardware, software, κλπ) κα εγκαταςτακεί από τον Ανάδοχο και με ζξοδα δικά του. Ο 

εξοπλιςμόσ αυτόσ κα παραμείνει ςτθν ιδιοκτθςία του Διμου μετά τθν εγκατάςταςι του.  

Αρχικό ςυμβατικό αντικείμενο κεωρείται θ ςυνολικι, κατά τθν οικονομικι προςφορά του 

Αναδόχου αξία αυξθμζνθ κατά το ποςό τθσ προβλεπόμενθσ ανακεϊρθςθσ.   

Τα ςυμβατικά τεφχθ και ςτοιχεία, με βάςθ τα οποία κα εκτελεςτοφν οι προσ ανάκεςθ 

εργαςίεσ, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων 

ς' αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ αυτϊν κακορίηεται ωσ κατωτζρω: 

1. Θ Σφμβαςθ που κα υπογραφεί με τον Ανάδοχο.  

2. Θ παροφςα Ρροκιρυξθ. 

3. Θ Οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου.  

4. Θ Τεχνικι Ρροςφορά του Αναδόχου.  

5. Το Χρονοδιάγραμμα/ Ρρόγραμμα τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτό τελικά εγκρικεί  από 

τθν Υπθρεςία. 

 

Άρκρο  3ο : ΕΦΑΡΜΟΣΕΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ  

Ο Διαγωνιςμόσ διζπεται από το ακόλουκο νομικό πλαίςιο: 

1. Τον Νόμο 4412/2016, Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
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2. ΝΟΜΟΣ 4555/2018, Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ 

οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»+ - 

υκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ΦΟΔΣΑ - 

υκμίςεισ για τθν αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία άςκθςθ των αρμοδιοτιτων 

ςχετικά με τθν απονομι ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ - Λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ 

Υπουργείου Εςωτερικϊν και άλλεσ διατάξεισ. 

3. Τον Νόμο 3855/2010, περί ενεργειακϊν υπθρεςιϊν. 

4. του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/Α’)  «Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων», και ιδιαίτερα 

τισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 1 και τθσ παραγρ. 4 του άρκρου 209 του Ν. 3463/06, όπωσ 

αναδιατυπϊκθκε με τθν παραγρ.3 του άρκρου 22 του Ν.3536/07, 

5. του  Ν. 3852/2010 «Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», 

6. του Ν.2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α’), όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 11 του Ν. 2372/96 

(Φ.Ε.Κ. 29/Α’) και το άρκρο 14 του Ν. 2414/96 (Φ.Ε.Κ. 135/Α’), ςε ςυνδυαςμό  με τισ 

διατάξεισ του Ρ. Δ/τοσ 82/96 (Φ.Ε.Κ. 66/Α’) «Ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν Ελλθνικϊν 

Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του 

Δθμοςίου ι των Νομικϊν Ρροςϊπων του ευρφτερου Δθμοςίου Τομζα», όπωσ αυτζσ 

τροποποιικθκαν και ιςχφουν με τισ διατάξεισ του άρκρου 8 του Ν. 3310/05 (Φ.Ε.Κ. 30/Α’) 

«Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι  καταςτρατθγιςεων κατά τθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων», και του άρκρου 8 του Ν. 3414/05 (Φ.Ε.Κ. 

279/Α’), «Τροποποίθςθ του Ν. 3310/05», ςε ςυνδυαςμό με τθν υπ. αρικ. 20977/23.08.2007 

(ΦΕΚ 1673/Βϋ) Κ.Υ.Α των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ «Δικαιολογθτικά για τθν 

τιρθςθ των μθτρϊων του Ν. 3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 3414/2005». 

7. του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και 

εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ 

διατάξεισ». 

8. του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α7/09.03.1999) «Κφρωςθ Κϊδικα Διοικθτικισ 

Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει, 
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9. του Ν.3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α’) «Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ 

και λοιπζσ διατάξεισ», 

10. του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α’) «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του 

Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», 

11. του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 

ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν 

οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ, 

12. του Ν.4412/2016 ςε ςυνδυαςμό του Ν.3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173/Α’) «Δικαςτικι 

προςταςία κατά τθν ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων – Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ 

νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 86/665/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου τθσ 21θσ Ιουνίου 1989 (L395) και 

τθν Οδθγία  92/13/E.O.K. του Συμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπωσ 

τροποποιικθκαν με τθν Οδθγία 2007/66/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου τθσ 11θσ 

Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», 

13. του Ν.3982/11 (ΦΕΚ 143/Α/17.06.2011 «Απλοποίθςθ τθσ αδειοδότθςθσ τεχνικϊν 

επαγγελματικϊν και μεταποιθτικϊν δραςτθριοτιτων και επιχειρθματικϊν πάρκων και 

άλλεσ διατάξεισ», 

14. του Ν.4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α’) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων κλπ», κακϊσ και 

τθν Κ.Υ.Α. Ρ1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400/Β/2012), 

15. του Ν.4152/2013 (Φ.Ε.Κ. 107/Α’), (παρ. Η – Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ 

ςτθν οδθγία 2011/7 τθσ 16θσ Φεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των 

κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ,  

16. του Ν.4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/ Α/ 13) «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

Συμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ», κακϊσ και τθν Υ.Α. Ρ1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικζσ 

λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», 

17. του Ν.4205/2013 (Φ.Ε.Κ. 242/Α’)  «Θλεκτρονικι επιτιρθςθ υποδίκων …. και άλλεσ 

διατάξεισ» (άρκρο 5), 

18.του Ν.4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/Α’) «Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ», 
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19.του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/07.04.2014 «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ 

ελλθνικισ οικονομίασ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ» 

παράγραφοσ Γ, υποπαραγρ.. Γ.1 «Επζκταςθ προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό 

Συνζδριο», υποπαράγραφοσ ΣΤ.21 «Ενςωμάτωςθ οδθγίασ 2011/7 για τθν κακυςτζρθςθ 

πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ» και τθν υποπαράγραφο ΣΤ.23 «Ρροςόντα 

επαγγελματικϊν θλεκτρικϊν και μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων», 

20.του άρκρο 157 του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160/Α’), «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ 

τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ, οργανωτικά κζματα Υπ. Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ», 

ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 37 του Ν. 4320/15, (ΦΕΚ 29/Α/19.03.2015 «υκμίςεισ για 

τθ λιψθ άμεςων μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, τθν 

οργάνωςθ τθσ Κυβζρνθςθσ και των Κυβερνθτικϊν οργάνων και λοιπζσ διατάξεισ», 

21.του Ρ. Δ/γματοσ  113/2010 (Φ.Ε.Κ 194/Α’) «Ανάλθψθ Υποχρεϊςεων από τουσ 

Διατάκτεσ» κακϊσ και τισ οδθγίεσ ορκισ εφαρμογισ του», 

22.του Ρ. Δ/γματοσ  28/15 (ΦΕΚ 34 Α/23.03.2015) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν 

πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία», 

23.του Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 1336/2013 τθσ Επιτροπισ τθσ 13θσ Δεκεμβρίου 2013 για 

τθν τροποποίθςθ των οδθγιϊν του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ όςον αφορά τα κατϊτατα όρια εφαρμογισ 

τουσ κατά τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων, 

24.του Ν.2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/1997) «Ρροςταςία του ατόμου από τθν επεξεργαςία 

δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα», όπωσ ζχει τροποποιθκεί μζχρι ςιμερα και 

ιςχφει, 

25.του αρ. 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011), «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, 

ενιαίο μιςκολόγιο - βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ εφαρμογισ 

του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015», ςε 

ςυνδυαςμό με τθν Υ.Α. υπ' αρίκμ. ΔΙΣΚΡΟ/Φ.18/οικ. 21508/11 (ΦΕΚ 2540 Β/7-11-2011) 

«Διενζργεια τθσ διαδικαςίασ κλθρϊςεωσ για τον οριςμό μελϊν των ςυλλογικϊν 

οργάνων τθσ διοίκθςθσ για τθ διεξαγωγι δθμόςιων διαγωνιςμϊν ι τθν ανάκεςθ ι τθν 

αξιολόγθςθ, παρακολοφκθςθ, παραλαβι προμθκειϊν, υπθρεςιϊν ι ζργων)», 

26. Τισ αποφάςεισ : 
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25.1 Υπ. αρικ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005 (ΦΕΚ 1590/Βϋ) Απόφαςθ του Υφυπουργοφ 

Οικονομίασ & Οικονομικϊν «Κακοριςμόσ των χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν 

εξωχϊριεσ εταιρείεσ». 

25.2  Τισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ (εφόςον 

δεν περιλαμβάνονται ςτθν κωδικοποίθςθ), κακϊσ και λοιπζσ διατάξεισ που 

αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ 

παροφςασ προκιρυξθσ και γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Ρ.Δ., Υ.Α.) και 

ερμθνευτικι εγκφκλιο που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω, 

26 τθν υπ’ αρικ. 131/2018 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου,  με τθν 

οποία εγκρίκθκε θ διενζργεια διαγωνιςμοφ για τθν εκτζλεςθ τθσ μεικτισ ςφμβαςθσ  

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΟΔΟΦΩΣΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΧΑ ΜΕ ΚΟΠΟ 

ΣΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΜΕΙΩΗ ΚΟΣΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ» ςφμφωνα με τα 

παραδοτζα και τθν ςχετικι μελζτθ που ςυνζταξε ο τεχνικόσ ςφμβουλοσ του Διμου για τθν 

ςυγκεκριμζνθ δράςθ, κακορίςκθκε δε θ διενζργεια ανοικτοφ διεκνοφσ θλεκτρονικοφ 

διαγωνιςμοφ για τθν υλοποίθςθ τθσ μεικτισ ςφμβαςθσ προμικειασ,  (ΑΔΑ ΩΟΝΜΩ9Ρ-

ΦΕΞ). 

27  το πρωτογενζσ αιτιματα που καταχϊρθςε ο Διμοσ ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 

Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων, για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, το οποίο ζλαβε Αρικμό 

Διαδικτυακισ Ανάρτθςθσ Μθτρϊου ΑΔΑΜ «19REQ004645654 2019-03-20», 

28  τθν υπ. αρικμ. 77/20-03-2019  απόφαςθ ζγκριςθσ δαπάνθσ-διάκεςθσ πίςτωςθσ και 

ανάλθψθσ υποχρζωςθσ θ οποία αναρτικθκε  ςτο διαδίκτυο (Ρρόγραμμα  Διαφγεια) 

λαμβάνοντασ  ΑΔΑ: 6Ω5ΜΩ9Ρ-04Ν.  

29 τθν υπ’ αρικ. 244/2018 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία  

κακορίςτθκαν οι όροι τθσ προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ για τθν υπ’ όψιν δράςθ και 

εγκρίκθκε θ ςχετικι μελζτθ (Τεχνικι Ρεριγραφι, Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, Τιμολόγιο, 

Ρροχπολογιςμόσ) για τθν μεικτι ςφμβαςθ προμικειασ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΟΔΟΦΩΣΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΧΑ ΜΕ ΚΟΠΟ ΣΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΙ ΣΗΝ ΜΕΙΩΗ ΚΟΣΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ» που εκπόνθςε ο Τεχνικόσ Σφμβουλοσ θ οποία 

αναρτικθκε ςτο Διαδίκτυο (Ρρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ) λαμβάνοντασ Α.Δ.Α. :  7ΔΓΕΩ9Ρ-Κ1Γ. 
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30 τθν υπ. Αρικ. 243/2018 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία 

ςυγκροτικθκε θ Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμϊν ζτουσ 2018, θ οποία 

αναρτικθκε ςτο Διαδίκτυο (Ρρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ) λαμβάνοντασ Α.Δ.Α. : 75ΑΦΩ9Ρ-ΞΛ9. 

31 Το από 19/3/2019 τεκμθριωμζνο αίτθμα του διατάκτθ 

32 Τθν υπ’ αρικμ 72/04-3-2019 Α.Ο.Ε για τθν ακφρωςθ του προθγοφμενου 

διαγωνιςμοφ και τθν επανάλθψι του. 

 

Άρκρο 4ο  : ΟΡΙΜΟΙ 

Οι ακόλουκοι όροι ζχουν, πλθν τθσ περίπτωςθσ που τα ςυμφραηόμενα απαιτοφν 

διαφορετικά, τισ ζννοιεσ που τουσ αποδίδονται ςτθ ςυνζχεια: 

Ανακζτουςα Αρχι: Το νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου με τθν επωνυμία «Διμοσ Βζλου-

Βόχασ», που εδρεφει ςτο Ηευγολατιό Κορινκίασ, επί τθσ οδοφ  Σπ. Κοκκϊνθ 2  και 

εκπροςωπείται νόμιμα από τον Διμαρχο κ. Αννίβα Ραπακυριάκο , ο οποίοσ κα υπογράψει 

με τον Ανάδοχο  τθ Σφμβαςθ για τισ ηθτοφμενεσ εργαςίεσ. 

Αρμόδιοσ για παροχι πλθροφοριϊν: Ο υπάλλθλοσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που παρζχει 

ςχετικζσ με το διαγωνιςμό πλθροφορίεσ με τθλζφωνο επικοινωνίασ Ρ.Μαυραγάνθσ , τθλ 

2741360512-513  και fax 2741500301.  

Σφμβαςθ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΤΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ  

ΜΕ ΣΚΟΡΟ ΤΘΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΣΘ ΕΝΕΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΘΝ ΜΕΙΩΣΘ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ». 

Ρροχπολογιςμόσ: Θ εκτιμϊμενθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ωσ μζγιςτθ δαπάνθ για τισ 

ηθτοφμενεσ εργαςίεσ. 

Υποψιφιοσ: Το φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι κοινοπραξία φυςικϊν, νομικϊν προςϊπων, 

που ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό και υποβάλλουν προςφορά με ςκοπό τθ ςφναψθ 

Σφμβαςθσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Εκπρόςωποσ: Ο υπογράφων τθν προςφορά, που ςτθν περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου είναι 

ο νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του ι, ςτθν περίπτωςθ που αυτι δεν υπογράφεται από τον 

παραπάνω, από εξουςιοδοτθμζνο προσ τοφτο πρόςωπο με ειδικό πλθρεξοφςιο από τον 

υποψιφιο ι ςε περίπτωςθ κοινοπραξίασ, πρόςωπο εξουςιοδοτθμζνο προσ τοφτο ςφμφωνα 

με τον νόμο. 

Αντίκλθτοσ: Το πρόςωπο που ο υποψιφιοσ με διλωςι του, ορίηει ωσ αρμόδιο για τθν 

παραλαβι των κοινοποιιςεων από τθν Ανακζτουςα Αρχι προσ τον υποψιφιο. Στθ διλωςθ 

περιλαμβάνονται τα πλιρθ ςτοιχεία του αντικλιτου (ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι 

διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, αρικμόσ fax, κ.λπ.) και ότι είναι γνϊςτθσ τθσ ελλθνικισ 

γλϊςςασ. 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ι Επιτροπι: Θ Επιτροπι, που ορίηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι για 

τθ διενζργεια του Διαγωνιςμοφ, θ οποία γνωμοδοτεί για κάκε κζμα κατά τθ διενζργειά του 

περιλαμβανόμενθσ τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και των προςφυγϊν των υποψθφίων. 
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Ανάδοχοσ: Ο υποψιφιοσ που κα επιλεγεί να ςυνάψει Σφμβαςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι 

για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τον τρόπο και τθ διαδικαςία που 

περιγράφονται ςτο παρόν τεφχοσ. 

Κατακφρωςθ ι κατακυρωτικι απόφαςθ: Θ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία 

εγκρίνεται θ τελικι επιλογι του Αναδόχου για τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Σφμβαςθ: Θ ζγγραφθ ςυμφωνία μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου, θ οποία 

καταρτίηεται μετά τθν κατακφρωςθ και το περιεχόμενο τθσ, επί του οποίου δεν χωρεί 

διαπραγμάτευςθ. 

Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ: Θ Επιτροπι που ορίηεται από τθν Ανακζτουςα 

Αρχι ωσ αρμόδια για τθν παρακολοφκθςθ και παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

 

 

Άρκρο 5ο : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Οι περιεχόμενοι ςτθν Ρροκιρυξθ όροι και απαιτιςεισ είναι υποχρεωτικοί. Θ μθ 

τιρθςι τουσ κακιςτά απαράδεκτθ τθν προςφορά του υποψθφίου και τθν αποκλείει 

από οποιαδιποτε αξιολόγθςθ. 

2. Θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό γίνεται με ευκφνθ του υποψθφίου, ο οποίοσ εξ αυτοφ 

του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποηθμίωςθσ. Θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό 

ςυνεπάγεται πλιρθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι εκ μζρουσ του υποψθφίου των 

όρων τθσ παροφςασ. 

3. Ο Διμοσ δεν δεςμεφεται για τθν τελικι ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ και δικαιοφται να τθν 

ανακζςει ι όχι, να ακυρϊςει ςε οποιοδιποτε ςτάδιο το διαγωνιςμό, να ματαιϊςει, 

να αναβάλει ι να επαναλάβει αυτόν χωρίσ καμιά υποχρζωςθ για καταβολι 

αποηθμίωςθσ εξ αυτοφ του λόγου ςτουσ υποψθφίουσ. 

4. Οι υποψιφιοι δεν δικαιοφνται αποηθμίωςθ για δαπάνεσ ςχετικζσ με τθ ςφνταξθ και 

υποβολι των ςτοιχείων που αναφζρονται ςτθν παροφςα, π.χ. Φακζλων Ρροςφοράσ 

κλπ. 

5. Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από κοινοπραξίεσ, που υποβάλλουν κοινι 

προςφορά, όλα τα μζλθ τθσ κοινοπραξίασ ευκφνονται ζναντι του Διμου 

αλλθλεγγφωσ, αδιαιρζτωσ και εισ ολόκλθρων. Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ 

ςτθν κοινοπραξία θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτελζςεωσ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

6. Ο Διμοσ επιφυλάςςεται, εφόςον το επικυμεί, να κάνει ενδεικτικοφσ ελζγχουσ 

επαλικευςθσ των ςτοιχείων που κα υποβλθκοφν από τουσ υποψθφίουσ. 

7. Ο Διμοσ επιφυλάςςεται να απορρίψει με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ προςφορά 

υποψθφίου, όταν αποδειχκεί ότι τα περιλαμβανόμενα ςε αυτιν ςτοιχεία ι 

δικαιολογθτικά δεν είναι αλθκι. Θ απόφαςθ απόρριψθσ λαμβάνεται από τον Διμο 

ανεξάρτθτα από το ςτάδιο ςτο οποίο βρίςκεται ο διαγωνιςμόσ. 
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8. Ρροςφορζσ που είναι αόριςτεσ και ανεπίδεκτεσ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ μετά από προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του 

αρμόδιου για τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ οργάνου.  

9. Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΤΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 

ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΜΕ ΣΚΟΡΟ ΤΘΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΣΘ 

ΕΝΕΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΘΝ ΜΕΙΩΣΘ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ» περιλαμβάνει δε το ςφνολο των 

ηθτοφμενων με τθν Ρροκιρυξθ υπθρεςιϊν. Ρροςφορζσ για μζροσ των ηθτοφμενων 

με τθν παροφςα υπθρεςιϊν κακϊσ και εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ 

και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

10. Θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό είναι ανοικτι και επί ίςοισ όροισ για όςουσ πλθροφν 

τισ νομικζσ, τεχνικζσ και οικονομικζσ προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτθν 

παροφςα και διακζτουν τθν απαιτοφμενθ τεχνικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια. 

11. Θ γλϊςςα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ 

Ελλθνικι. Επί ποινι αποκλειςμοφ τα ζγγραφα τθσ προςφοράσ και τθσ Σφμβαςθσ 

κακϊσ και όλθ θ ςχετικι αλλθλογραφία που είναι δυνατό να απαιτθκεί κατά τθ 

διάρκεια τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ, ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 

προςκομίηεται επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι μαηί με το υποβαλλόμενο 

ζγγραφο και ςε κάκε περίπτωςθ διαφοράσ υπεριςχφει θ επίςθμθ μετάφραςθ. 

Δικαιολογθτικά και ζγγραφα που εκδίδονται ςε κράτοσ εκτόσ Ελλάδοσ, 

ςυνοδεφονται επί ποινι αποκλειςμοφ από επίςθμθ μετάφραςθ τουσ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα. Ζγγραφα που δεν υποβάλλονται ςε πρωτότυπο φζρουν επί ποινι 

αποκλειςμοφ νόμιμθ επικφρωςθ, εφόςον επιτρζπεται θ υποβολι τουσ ςε 

επικυρωμζνα αντίγραφα. 

12. Οι τιμζσ τθσ Ρροςφοράσ είναι επί ποινι αποκλειςμοφ ςε ευρϊ. 

13. Οι αποφάςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν πλιρθ αιτιολογία τουσ 

γνωςτοποιοφνται ςτουσ υποψιφιουσ με ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα 

http://www.velovocha.gr  κατόπιν κοινοποίθςθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ προσ τουσ 

υποψιφιουσ με fax ςτον αρικμό που δθλϊνει κάκε ζνασ από τουσ παραπάνω. Οι 

υποψιφιοι οφείλουν να δθλϊςουν τον παραπάνω αρικμό και να μεριμνοφν για τθ 

λειτουργία του κακϊσ και να παρακολουκοφν τισ παραπάνω αναρτιςεισ για τθν 

εμπρόκεςμθ άςκθςθ των δικαιωμάτων και επιδίωξθ τθσ ζννομθσ προςταςίασ τουσ  

14. Πςοι υποψιφιοι νομιμοποιοφνται να ςυμμετάςχουν ςτο εκάςτοτε ςτάδιο του 

διαγωνιςμοφ και δεν ζχουν προθγουμζνωσ απορριφκεί, ζχουν δικαίωμα πρόςβαςθσ 

αυτοπροςϊπωσ ι με νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο ςτουσ αποςφραγιηόμενουσ 

φακζλουσ των άλλων υποψιφιων, ςε θμζρα και ϊρα που ορίηει και γνωςτοποιεί ο 

Διμοσ προκειμζνου να αςκιςουν το ζννομο δικαίωμά τουσ για προςφυγι. Θ 

εξζταςθ των προςφορϊν των άλλων υποψιφιων γίνεται παρουςία ενόσ τουλάχιςτον 

εκπροςϊπου του Διμου εντόσ τθσ ζδρασ του χωρίσ να επιτρζπεται θ απομάκρυνςθ 

ςτοιχείων των φακζλων από το χϊρο και θ λιψθ φωτοαντιγράφων ι αντιγράφων με 

οποιοδιποτε άλλο τρόπο ψθφιοποίθςθσ, αναπαραγωγισ ι αναμετάδοςθσ. Οι 
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παραπάνω υποψιφιοι μποροφν να λαμβάνουν γνϊςθ όλων των εγγράφων και 

ςτοιχείων που περιλαμβάνονται ςτισ προςφορζσ αποκλειςτικά για το ςκοπό τθσ 

ζννομθσ προςταςίασ τουσ. 

15. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει τεχνικι υποδομι και οργάνωςθ θ οποία κα 

διαςφαλίηει ςυνεχϊσ τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ που του ανατίκεται. Ο 

Ανάδοχοσ οφείλει να υποβάλει ςτοιχεία με τα οποία κα αποδεικνφεται θ τεχνικι 

υποδομι και οργάνωςθ που διακζτει για τθν εκτζλεςθ τθσ υπόψιν ςφμβαςθσ 

(τεχνικό προςωπικό, πιςτοποιθτικά εμπειρίασ, κατάρτιςθσ, πιςτοποίθςθσ). 

16. Ο Ανάδοχοσ κατά τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ, τελεί υπό τθν εποπτεία τθσ 

αρμόδιασ επιβλζπουςασ υπθρεςίασ του Διμου (Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 

Διμου Βζλου-Βόχασ), με τθν οποία κα βρίςκεται ςε ςυνεχι επαφι και κα 

ςυμμορφϊνεται ςτισ εντολζσ, υποδείξεισ και οδθγίεσ τθσ. Θ αρμόδια υπθρεςία 

πιςτοποιεί και τθ ςωςτι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

17. Τον Ανάδοχο βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ υπζρ του Δθμοςίου, ενϊ ο Φ.Ρ.Α. 

βαρφνει το Διμο. 

 

Άρκρο 6ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
 Θ αμοιβι του Αναδόχου κα καταβάλλεται κάκε χρόνο με βάςθ τουσ 

προβλεπόμενουσ όρουσ πλθρωμισ και τισ ςχετικζσ πιςτοποιιςεισ.  

 Οι όροι αυτοί προςδιορίηονται ςτο τιμολόγιο και ςτθν Ειδικι Συγγραφι 

Υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ.  

 Κάκε ετιςια αμοιβι καταβάλλεται ςε τζςςερισ (4) τριμθνιαίεσ δόςεισ με τθν 

πρϊτθ να καταβάλλεται τρεισ μινεσ από τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ.  

 Ο Ανάδοχοσ κα περιγράψει ςτθν προςφορά του αναλυτικό μθχανιςμό εγγυιςεων 

που προτείνει ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ζγκαιρθ και απρόςκοπτθ χρθματοδότθςθ 

τθσ ςφμβαςθσ.  

 ε κάκε περίπτωςθ το ςφνολο των καταβολϊν, που κα πραγματοποιοφνται 

ςτον Ανάδοχο για κάκε χρόνο, δεν κα υπερβαίνουν τα ποςοςτά τθσ 

επιτυγχανόμενθ μείωςθσ κόςτουσ ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.  

 

  
Ζτοσ Μζγιςτο όριο πλθρωμϊν,  

% τθσ ετιςιασ μείωςθσ κόςτουσ  
1 90%  
2 90%  
3 80% 
4 80% 
5 75% 
6 75% 
7 60% 
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8 50% 
9 45% 

10 35% 
 

Θ ανάδοχοσ εταιρεία ζχει τθν υποχρζωςθ για απαρζγκλιτθ τιρθςθ των διατάξεων τθσ 

εργατικισ νομοκεςίασ, δθλαδι καταβολι των νόμιμων αποδοχϊν, οι οποίεσ ςε καμία 

περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι κατϊτερεσ των προβλεπομζνων από τθν Εκνικι Γενικι 

Συλλογικι Σφμβαςθ Εργαςίασ, τιρθςθ του νομίμου ωραρίου, αςφαλιςτικι κάλυψθ, όροι 

υγιεινισ και αςφάλειασ εργαηομζνων κλπ.  

Για τθν ζκδοςθ του εντάλματοσ πλθρωμισ απαιτείται επιπλζον πρωτόκολλο παραλαβισ του 

επιμζρουσ αντικειμζνου που απορρζει από τθ ςφμβαςθ για το διάςτθμα που ηθτείται θ 

πλθρωμι, από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ του Διμου.  

Ο Διμοσ  δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για τθν υπερωριακι απαςχόλθςθ ι 

οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι του προςωπικοφ τθσ αναδόχου. Επίςθσ, ουδεμία ευκφνθ φζρει 

και δε βαρφνεται με τθν εκτόσ επίςθμου ωραρίου απαςχολιςεωσ του εργατοτεχνικοφ 

προςωπικοφ. 

  

Αναλυτικότερα  για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτον τα εξισ 

δικαιολογθτικά: 

 

α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ του τμιματοσ που αφορά θ πλθρωμι.  

β) Τιμολόγιο του αναδόχου. 

γ) Εξοφλθτικι απόδειξθ του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ 

“Εξοφλικθκε”. 

δ) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ. 

 

Άρκρο 7ο  :  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΗ  
7.1 Δικαίωμα προαίρεςθσ   

Βάςθ προςφορϊν των αναδόχων είναι ο αρικμόσ και οι τφποι των φωτιςτικϊν και 

λαμπτιρων που περιγράφονται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι και θ διατιρθςθ του υπάρχοντοσ 

επιπζδου φωτιςμοφ. 

Ρροβλζπεται δικαίωμα προαίρεςθσ το οποίο και αςκείται με μονομερι διλωςθ τθσ 

ςφμβαςθσ ωσ εξισ : 

α/ Για αρικμό και τφπουσ των υλικϊν (φωτιςτικά, λαμπτιρεσ, ςυςτιματα ελζγχου) πριν από 

τθν ολοκλιρωςθ των μελετϊν αναβάκμιςθσ του ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ.  

β/ Για τθν αναβάκμιςθ των φωτιςτικϊν και ςυςτιματοσ ελζγχου, ϊςτε να υπάρχει θ 

δυνατότθτα αυξομείωςθσ του επιπζδου φωτιςμοφ.   

γ/ Για τθν παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ μονομερϊσ για πζντε επιπλζον ζτθ.  

Ρροβλζπεται ακόμα δυνατότθτα διακοπισ τθσ ςφμβαςθσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

αναβάκμιςθσ του ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ του Διμου, κακϊσ και μετά τθν πρϊτθ 
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πενταετία από τθν υπογραφι τθσ, κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 17 τθσ ΕΣΥ (Ειδικισ 

Συγγραφισ Υποχρεϊςεων).  

7.2 Αναπροςαρμογι 

Δεν προβλζπεται αναπροςαρμογι τιμϊν.  

 

Άρκρο 8ο  :  ΦΟΡΟΙ - ΔΑΜΟΙ 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπ’ όψιν του ότι τον βαρφνουν όλοι ανεξαιρζτωσ φόροι, τζλθ και 

κρατιςεισ, που ιςχφουν βάςει των κειμζνων νόμων κατά τθν θμζρα διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ και ότι είναι υποχρεωμζνοσ ςτθν καταβολι ςτο εργατοτεχνικό προςωπικό των 

κάκε μορφισ δϊρων, για τισ εορτζσ Ράςχα και Χριςτουγζννων, κακϊσ και θμερϊν 

υποχρεωτικισ αργίασ και τυχόν επιδόματοσ αδείασ. 

Αν μετά τθν θμζρα που ζγινε ο διαγωνιςμόσ επιβλθκοφν φόροι, τζλθ και κρατιςεισ ι 

καταργθκοφν οριςμζνοι απ' αυτοφσ που ιςχφουν, το αντίςτοιχο ποςό πλθρϊνεται επί πλζον 

ι εκπίπτεται αντίςτοιχα από τουσ λογαριαςμοφσ του Αναδόχου, ενϊ πιςτοποιείται το 

ανωτζρω ποςό ςτουσ λογαριαςμοφσ. 

 

Άρκρο 9ο  :  ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 
Ο Ανάδοχοσ  εγγυάται ότι μετά τθν αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ θ 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτο ςφςτθμα κα είναι θ αναφερόμενθ ςτθν προςφορά του και 

τουλάχιςτον 60%.   

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ξεκινιςει τισ εργαςίεσ για τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ εντόσ 

τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

Ο χρόνοσ εγγφθςθσ ορίηεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016. 

  

Άρκρο 10ο  :  ΕΓΓΤΗΕΙ – ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ  

10.1  Εγγυιςεισ     

Ο Ανάδοχοσ εγγυάται ότι: 

 α)  Εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 

   Θ ςυνολικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αναβάκμιςθσ  κα είναι 

τουλάχιςτον όςο περιγράφεται ςτθν πρόταςθ του Αναδόχου και ςε κάκε περίπτωςθ 

πάνω από 60%. 

β)  Χρονοδιάγραμμα. 

     Θ παροχι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  κα παραςχεκεί και κα ολοκλθρωκεί μζςα ςτα 

παρακάτω χρονικά όρια:              

I Αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ = Μζχρι 24 μινεσ 

 

II Λειτουργία και ςυντιρθςθ από τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ  
= 10 ζτθ 
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γ)  Λειτουργία του ςυςτιματοσ   

   Σε όλθ τθν διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ (αρχικι περίοδοσ και τυχόν επζκταςθ τθσ) κάκε 

ςφςτθμα, εξαρτιματα, φωτιςτικά, hardware και software που κα χρθςιμοποιθκεί και το 

οποίο κα υφίςταται βλάβθ, κα επιδιορκϊνεται ι κα αντικακίςταται με ευκφνθ και ζξοδα 

του Αναδόχου.  

δ)  Επίπεδο Φωτιςμοφ  

      Τα φωτιςτικά ςϊματα που κα τοποκετθκοφν κα παρζχουν επίπεδα φωτιςμοφ που κα 

είναι τουλάχιςτον ιςοδφναμα του  υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ. 

 ε) Αμοιβζσ ςτθ διάρκεια τθσ αναβάκμιςθσ  

      Το ςφνολο των αμοιβϊν που κα καταβλθκεί ςτον Ανάδοχο τθν περίοδο μζχρι τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ αναβάκμιςθσ του ςυςτιματοσ,  δεν κα υπερβαίνει το ςυνολικό ποςό 

μείωςθσ κόςτουσ του Διμου που πραγματοποιικθκε ςτθν περίοδο αυτι. 

10.2  Ποινικζσ ριτρεσ 

Εξοικονόμθςθ ενζργειασ / Μείωςθ κόςτουσ         

 Εάν για κάποιο ζτοσ λειτουργίασ θ ςυνολικι μείωςθ κόςτουσ είναι μικρότερθ από τθν 

προβλεπόμενθ με βάςθ τθν εγγυθμζνθ απόδοςθ του ςυςτιματοσ για το ίδιο ζτοσ, θ 

αντίςτοιχθ ετιςια πλθρωμι του Αναδόχου κα μειοφται ζτςι ϊςτε το ποςόν τθσ 

εγγυθμζνθσ ωφζλειασ του Διμου να παραμζνει αμετάβλθτο.  

 Εάν το ςφνολο των αμοιβϊν που κατεβλικθςαν ςτον Ανάδοχο τθν περίοδο 

αναβάκμιςθσ του ςυςτιματοσ υπερβαίνει το ςυνολικι  μείωςθσ κόςτουσ λειτουργίασ 

(κόςτοσ ενζργειασ και ςυντιρθςθσ) θ προκφπτουςα διαφορά κα αφαιρεκεί από τισ 

πλθρωμζσ του Αναδόχου το επόμενο ζτοσ και επιβάλλεται ποινικι ριτρα ίςθ με το 10% 

τθσ διαφοράσ που ζχει προκφψει.   

Χρονοδιάγραμμα 

Αδυναμία του Αναδόχου να ολοκλθρϊςει τθν αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ  μζςα ςτθν 

προβλεπόμενθ προκεςμία, κα επιφζρει τισ προβλεπόμενεσ από το άρκρο 29 τθσ 

Ρροκιρυξθσ  ποινικζσ ριτρεσ.  
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Άρκρο 11ο  :  Πιςτοποιιςεισ και πλθρωμζσ 

11.1 Περίοδοσ αναβάκμιςθσ του  ςυςτιματοσ                                   

Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί αναλυτικό θμερολόγιο όπου κα καταγράφονται 

κακθμερινά ο αρικμόσ και οι τφποι των φωτιςτικϊν και λαμπτιρων που 

αντικακίςτανται και αντίςτοιχα ο αρικμόσ και οι τφποι φωτιςτικϊν και λαμπτιρων 

που εγκακίςτανται και ο χρόνοσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ. 

Με βάςθ τα παραπάνω ςτοιχεία ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει ςχετικζσ πιςτοποιιςεισ. 
Στισ Ριςτοποιιςεισ κα υπολογίηεται και κα αναφζρεται θ επιτυγχανόμενθ μείωςθ κόςτουσ 

από τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ κατά τα προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο 7.1 τθσ τεχνικισ 

περιγραφισ.   

Ραράλλθλα ςτισ πιςτοποιιςεισ κα αναφζρεται ο αρικμόσ και οι τφποι των υλικϊν που 

ζχουν εγκαταςτακεί κακϊσ και οι υπθρεςίεσ που ζχουν παραςχεκεί. Με βάςθ τισ 

παραπάνω πιςτοποιιςεισ και τον προβλεπόμενο μθχανιςμό πλθρωμισ υλικϊν και 

υπθρεςιϊν (20% για όςα ζχει γίνει προςωρινι παραλαβι και 80% με τθν οριςτικι 

παραλαβι για τα υλικά και 100% με τθν οριςτικι παραλαβι για τισ υπθρεςίεσ) κα 

προςδιορίηεται το αντίςτοιχο ποςόν πλθρωμισ.   Οι πιςτοποιιςεισ κα εκδίδονται κάκε 

τρίμθνο από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

ε κάκε περίπτωςθ, το ετθςίωσ καταβαλλόμενο ποςόν ςτον Ανάδοχο ςε ςχζςθ με τθν 

αντίςτοιχθ μείωςθ κόςτουσ δεν κα υπερβαίνει το αντίςτοιχο ποςοςτό του πίνακα του 

Άρκρου 5 τθσ Προκιρυξθσ.    

11.2 Περίοδοσ κανονικισ λειτουργίασ 
Θ ςυνολικι ετιςια κατανάλωςθ για κάκε ζτοσ λειτουργίασ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

αναβάκμιςθσ κα υπολογίηεται όπωσ ςτθν παράγραφο 7.1 τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ, κα 

ελζγχεται από το ςφςτθμα ελζγχου και τουσ μετρθτζσ τθσ ΔΕΘ και κα ςυγκρίνεται με τθν 

ετιςια κατανάλωςθ ενεργείασ πριν από τθν ζναρξθ αναβάκμιςθσ όπωσ αναφζρεται ςτθν 

παράγραφο 1.7 και 1.8 τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ.   

Κατά τα άλλα ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο Άρκρο 11.1.  

 

Άρκρο 12ο  :  ΔΟΚΙΜΕ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

Στισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου περιλαμβάνεται και θ εκτζλεςθ των δοκιμϊν 

όπωσ κακορίηονται ςτισ "Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ". 

Ανεξάρτθτα από τισ παραπάνω δοκιμζσ που κα εκτελεί ο Ανάδοχοσ, θ Υπθρεςία δφναται να 

προβαίνει με τα δικά τθσ όργανα ςτθ λιψθ δειγμάτων και τθν εργαςτθριακι εξζταςι τουσ. 

Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, ο Ανάδοχοσ  υποχρεοφται να διακζτει χωρίσ αποηθμίωςθ εργατικό 

ι βοθκθτικό προςωπικό, που κα χρειαςτεί, εφόςον ηθτθκεί θ ςυνδρομι του. 

Σχετικά με τουσ εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ κα ιςχφςει θ με αρικ. Γ. 1748/οικ./00-188/18-1-

1969 ςχετ. του ΥΔΕ/Γ3-γ, όπωσ αυτι τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε μεταγενζςτερα 

(Απόφ. ΥΡΔΕ Γ3γ/0/14/125-Ω/17-10-77). Επίςθσ ιςχφουν οι ςχετικζσ απαιτιςεισ των 
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ελλθνικϊν και ξζνων κανονιςμϊν, που μνθμονεφονται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ 

εγκεκριμζνθσ μελζτθσ και ςτο άρκρο 3 αυτισ τθσ Ε.Σ.Υ.  

Οποιοςδιποτε ζλεγχοσ ι δοκιμαςία που κα αφορά είτε υλικό, είτε μθχάνθμα, είτε εργαςία 

δεν κα παρζχει ςτον Ανάδοχο το δικαίωμα να προβάλει αξίωςθ ι αίτθμα, επιηθτϊντασ 

ανάλογθ παράταςθ προκεςμίασ για οποιοδιποτε ανάλογο χρονικό διάςτθμα κα χρειαςτεί 

για τθν εκτζλεςθ τθσ διαπίςτωςθσ του δόκιμου ι όχι του υλικοφ του μθχανιματοσ ι τθσ 

εργαςίασ. 

 

Άρκρο 13ο  :  ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΡΓΑΙΩΝ  

Α)  Γενικά 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι τθν τελικι παραλαβι από τθν 

Υπθρεςία, κα διαςφαλίηεται θ ποιότθτα των εργαςιϊν, μζςω:  

 Του κακοριςμοφ των διαδικαςιϊν που πρζπει να εφαρμόηονται, ϊςτε να 

υπάρχει ουςιαςτικόσ και διαρκισ ζλεγχοσ, αφενόσ τθσ εφαρμογισ  τθσ μελζτθσ 

και αφετζρου τθσ ποιότθτασ του αντικειμζνου, ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ των 

Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και τθσ Ρεριβαλλοντικισ Ραρακολοφκθςθσ του ζργου. 

Οι διαδικαςίεσ διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ κα ενςωματωκοφν ςτο Ρρόγραμμα 

Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ (ΡΔΡ). 

Θ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και ο ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ, κα γίνει με ευκφνθ και 

δαπάνεσ του Αναδόχου.  

Β)  Οργάνωςθ 

Οι διαδικαςίεσ διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ κα προςδιοριςτοφν από τον Ανάδοχο, που 

κα μεριμνιςει και κα φζρει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ, οργάνωςθ, ςυντονιςμό και 

υλοποίθςθ του Ρρογράμματοσ Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ.  

Γ) Συγκριτικι Δοκιμι 

 Ρρο τθσ αντικατάςταςθσ των υπαρχόντων λαμπτιρων, ο Ανάδοχοσ κα παρουςιάηει τα 

αποτελζςματα των ςυγκριτικϊν δοκιμϊν των λαμπτιρων που πρόκειται να 

αντικαταςτοφν κακϊσ και λαμπτιρων αυξθμζνθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ϊςτε να 

αποδεικνφεται ότι οι τελευταίοι παρουςιάηουν τουλάχιςτον το ίδιο αποτζλεςμα με 

τουσ λαμπτιρεσ που πρόκειται να αντικαταςτιςουν.  

Πταν τα παραπάνω εγκρικοφν από τθν Υπθρεςία, κα αποτελοφν τμιμα τθσ  Συμβάςεωσ. 

 

Άρκρο 14ο  :  ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Λόγω τθσ ειδικισ φφςθσ και δυςκολιϊν του αντικειμζνου, ο πλθρεξοφςιοσ του Αναδόχου  

και υπεφκυνοσ λειτουργίασ, πρζπει να είναι Διπλωματοφχοσ Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ, 

αποδεδειγμζνθσ πείρασ. 

Για τθν ζγκριςθ του παραπάνω προτεινόμενου Μθχανικοφ, ο Ανάδοχοσ  κα υποβάλει ςτθν 

Υπθρεςία, πριν από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, όλεσ τισ πλθροφορίεσ πιςτοποιθτικά και 

λοιπά λεπτομερι ςτοιχεία που αφοροφν τα προςόντα και τθν πείρα του.  
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Στθν περίπτωςθ αλλοδαποφ Αναδόχου ι Κοινοπραξίασ με αλλοδαπό μζλοσ, ςτο προςωπικό 

του Αναδόχου   κα περιλαμβάνεται και διερμθνζασ. 

 

Άρκρο 15ο  : ΣΑΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ  

Μζςα ςτα πλαίςια των χρονικϊν ορίων τθσ παραγράφου 10.1 (β), ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει 

λεπτομερζσ χρονοδιάγραμμα ςτο οποίο κα περιγράφονται αναλυτικά τα ςτάδια 

υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγκατάςταςθ των νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων μπορεί να γίνει κατά φάςεισ μετά από 

πρόταςθ του Αναδόχου.  

Για κάκε τμιμα που κα ολοκλθρϊνεται κα υπογράφεται ςχετικό πρωτόκολλο και ο 

Ανάδοχοσ κα αναλαμβάνει τθν ευκφνθ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του παραπάνω 

τμιματοσ. 

 

Άρκρο 16ο  :  ΚΡΑΣΗΕΙ – ΕΠΙΜΕΣΡΗΕΙ – ΣΑΘΕΡΟΣΗΣΑ ΣΙΜΩΝ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν προσ το εργατοτεχνικό προςωπικό καταβολι των 

κακοριηομζνων (με τισ εκάςτοτε από το Υπουργείο Εργαςίασ εκδιδόμενεσ αποφάςεισ) 

δϊρων λόγω εορτϊν Ράςχα και Χριςτουγζννων, κακϊσ και αποηθμιϊςεων θμερϊν 

υποχρεωτικισ αργίασ, ςτθ χοριγθςθ αδείασ με αποδοχζσ και αποηθμιϊςεισ λόγω 

απόλυςθσ, κακϊσ και ςτθν καταβολι των νομίμων ειςφορϊν του υπζρ των αςφαλιςτικϊν 

και επικουρικϊν Οργανιςμϊν ι ταμείων, όπωσ το Ι.Κ.Α. κλπ, ακόμθ και αν θ ςφμβαςθ 

εκτελείται εκτόσ αςφαλιςτικισ περιοχισ Ι.Κ.Α. 

Θ καταβολι των προβλεπομζνων κρατιςεων κα αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ 

κανονικισ απόδειξθσ πριν από τθ πλθρωμι κάκε λογαριαςμοφ. 

Οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ (€), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που διζπουν τισ πλθρωμζσ 

του προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων. Για τθν εξαγωγι ςυναλλάγματοσ ιςχφουν οι 

διατάξεισ για τισ άδθλεσ ςυναλλαγζσ. 

O Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) βαρφνει τον Διμο. 

Ο Ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ ανεξαιρζτωσ των βάςει των ιςχυόντων νόμων φόρουσ, τζλθ 

και κρατιςεισ. 

Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι δαςμοί και λοιποί φόροι, τζλθ ειςφοράσ και δικαιϊματα για 

προμικειεσ εξοπλιςμοφ και εφοδίων γενικά και προκειμζνου για είδθ εςωτερικοφ, όπου 

ιςχφει, τα τζλθ χαρτοςιμου όπου ιςχφουν και γενικότερα όλοι οι φόροι, δαςμοί, τζλθ, 

κρατιςεισ κλπ., που κα ιςχφουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ Επιβλζπουςα Υπθρεςία, ι άλλθ Υπθρεςία δεν μπορεί να εγκρίνει χοριγθςθ ι να 

χορθγιςει οποιαδιποτε βεβαίωςθ για τθν παροχι οποιαςδιποτε ατζλειασ ι απαλλαγισ 

από τουσ δαςμοφσ τουσ υπόλοιπουσ φόρουσ, ειςφορζσ και δικαιϊματα ςτα υλικά και ςτα 

είδθ εξοπλιςμοφ , οφτε ςτουσ ενδιαφερόμενουσ δικαίωμα να ηθτιςουν χοριγθςθ τζτοιασ 

ατζλειασ ι απαλλαγισ ζμμεςα ι άμεςα. Ζτςι, κάκε τυχόν απαλλαγι, που κα δοκεί κατά τθν 

εκτζλεςθ του αντικειμζνου, από οποιαδιποτε από τισ παραπάνω επιβαρφνςεισ κα εκπίπτει. 
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Οι τιμζσ δεν υπόκεινται ςε αναπροςαρμογι. 

 

Άρκρο 17ο  : ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 

17.1    Δικαιϊματα του Διμου 

Ο Διμοσ ζχει το δικαίωμα να διακόψει τθν ςφμβαςθ αμζςωσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

αναβάκμιςθσ του ςυςτιματοσ δίδοντασ ςτον ανάδοχο τρίμθνθ προειδοποίθςθ. 

Στθν περίπτωςθ αυτι ο Διμοσ υποχρεοφται να καταβάλει ςτον Ανάδοχο ποςόν το οποίο 

ακροιςμζνο με τισ μζχρι τότε καταβολζσ να ιςοδυναμεί με το 65% τθσ τιμισ τθσ Σφμβαςθσ.  

Ο Διμοσ, μετά τθν πάροδο των πζντε ετϊν, ζχει το δικαίωμα να διακόψει τθν ςφμβαςθ 

μετά από προειδοποίθςθ 12 μθνϊν ςτον Ανάδοχο. 

Στθν περίπτωςθ αυτι, υποχρεοφται να καταβάλει ςτον Ανάδοχο το 35% των μελλοντικϊν 

πλθρωμϊν. 

Ο Διμοσ ζχει το δικαίωμα να επεκτείνει τθ ςφμβαςθ για χρονικό διάςτθμα ζωσ και  πζντε 

ετϊν καταβάλλοντασ ςτον Ανάδοχο ετιςια αμοιβι ίςθ προσ το 3% τθσ ςυνολικισ αμοιβισ 

του Αναδόχου. 

Τα αντικακιςτάμενα φωτιςτικά ςϊματα και λαμπτιρεσ ανικουν ςτθν ιδιοκτθςία του Διμου 

ο οποίοσ διατθρεί το δικαίωμα τθσ περαιτζρω αξιοποίθςθσ τουσ. 

17.2   Τποχρεϊςεισ του Διμου 

1. Ο Διμοσ, ςε κάκε ςτάδιο τθσ ςφμβαςθσ, ζχει υποχρζωςθ να ςυνδράμει τον Ανάδοχο 

για τθν εκτζλεςθ όλων των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.   

2. Ο Διμοσ από τθν ζκδοςθ και πλθρωμι τθσ πρϊτθσ πιςτοποίθςθσ από τον Ανάδοχο και 

για κάκε πιςτοποίθςθ που κα εκδίδεται   υποχρεοφται να καταβάλει ςτον Ανάδοχο 

αμοιβι ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν Ρροκιρυξθ. 

3. Ο Διμοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν λειτουργία του ςυςτιματοσ παροχισ θλεκτρικισ 

ενζργειασ μζχρι του επιπζδου κάκε φωτιςτικοφ ςϊματοσ ι λαμπτιρα.  

17.3   Δικαιϊματα του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα να επεκτείνει τον χρόνο ςυνολικισ αντικατάςταςθσ των 

λαμπτιρων για όςο χρόνο κακυςτζρει θ εξόφλθςθ οποιαςδιποτε πιςτοποίθςθσ πζραν των 

τριάντα (30) θμερϊν.   

Ο Ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα να αναςτείλει τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ  του εάν ο Διμοσ 

κακυςτερεί τθν πλθρωμι κάκε πιςτοποίθςθσ πζραν των εξιντα (60) θμερϊν.  

Ο Ανάδοχοσ ζχει το δικαίωμα να καταγγείλει τθν ςφμβαςθ εάν ο Διμοσ κακυςτερεί τθν 

πλθρωμι οποιαςδιποτε πιςτοποίθςθσ πζραν των Ενενιντα (90) θμερϊν. 

17.4   Τποχρεϊςεισ του Αναδόχου 

1. Ο Ανάδοχοσ  κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ με τον Διμο τεκμαίρεται ότι ζχει 

λάβει πλιρθ γνϊςθ του ςυνόλου των ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ του ςυνολικοφ 
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αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Αναλαμβάνει δε τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, 

κεωρϊντασ το ςυμβατικό αντάλλαγμα επαρκζσ. Τυχόν παράλειψθ ενθμζρωςισ του, 

δεν τον απαλλάςςει των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων και ευκυνϊν του.  

2. Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται ζναντι του Διμου για τθν προςικουςα και άρτια εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνικισ, κακϊσ και τισ 

διατάξεισ τθσ  Σφμβαςθσ.  

3. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ξεκινιςει τισ εργαςίεσ για τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

4. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει και ςυμφωνιςει με τον Διμο, ζνα εγχειρίδιο 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ.  

5. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να πραγματοποιεί κάκε χρόνο δοκιμζσ για τθν επιβεβαίωςθ 

τθσ επιτυγχανόμενθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και κόςτουσ.  

6. Ο Ανάδοχοσ απαλλάςςεται τθσ ευκφνθσ του μόνο για λόγουσ ανωτζρασ βίασ. 

Υποχρεοφται όμωσ να γνωςτοποιιςει, χωρίσ κακυςτζρθςθ ςτον Διμο, τα 

περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία και να προςκομίςει ςτον Διμο τα 

απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 

 

Άρκρο 18ο  :  ΜΕΣΡΑ ΑΦΑΛΕΙΑ 

O Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελεί τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ με αςφαλι τρόπο και 

ςφμφωνα με τουσ Νόμουσ, Διατάγματα, Αςτυνομικζσ και λοιπζσ διατάξεισ και οδθγίεσ τθσ 

Υπθρεςίασ, που αφοροφν τθν υγιεινι και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων. Ενδεικτικά και 

όχι περιοριςτικά, αναφζρονται μερικζσ ςχετικζσ διατάξεισ, ΡΔ, Νόμοι, κλπ όπωσ π.χ. : 

 Ρ.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142 Α') : Ρερί αςφαλείασ των θλεκτρολογικϊν εργαςιϊν 

αςχολουμζνων μιςκωτϊν. 

 Ρ.Δ.778/80 (ΦΕΚ 193 Α') : Ρερί των μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ 

θλεκτρολογικϊν εργαςιϊν.  

  Ρ.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260 Α') (Διόρκωςθ Σφαλμάτων ςτα ΦΕΚ 320 Α'/81 και 64 Α/82) 

: Ρερί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν εισ εργοτάξια και πάςθσ φφςεωσ 

ζργων αρμοδιότθτασ Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ.  

 Ν.1396/83 (ΦΕΚ 126 Α') : Υποχρεϊςεισ λιψθσ και τιρθςθσ των μζτρων αςφαλείασ 

ιδιωτικά τεχνικά ζργα.   

 Ν.1430/12/18.4.84 (ΦΕΚ 49 Α') : Κφρωςθ τθσ 62 Διεκνοφσ Σφμβαςθσ Εργαςίασ "που 

αφορά τισ διατάξεισ αςφάλειασ ςτθν οικοδομικι βιομθχανία" και ρφκμιςθ κεμάτων  

που ζχουν άμεςθ ςχζςθ μ' αυτι.   

 Αρικμ. 56206/1613/86 (ΦΕΚ 570 Β') : Ρροςδιοριςμόσ τθσ θχθτικισ εκπομπισ των 

μθχανθμάτων και ςυςκευϊν εργοταξίου ςε ςυμμόρφωςθ προσ τισ οδθγίεσ 79/113/ΕΟΚ, 
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81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 19/12/78, τθσ 7/12/81  και τθσ 

11/7/85. 

 Ρ.Δ. 315/87 (ΦΕΚ 149 Α') : Σφςταςθ επιτροπισ υγιεινισ και αςφάλειασ τθσ 

εργαςίασ (Ε.Υ.Α.Ε.) ςε εργοτάξιο και εν γζνει τεχνικϊν ζργων.   

 Αρικμ. 69001/1921/88 (ΦΕΚ 751 Β) : Ζγκριςθ τφπου ΕΟΚ για τθν  οριακι τιμι 

ςτάκμθσ κορφβου μθχανθμάτων και ςυςκευϊν εργοταξίου και ειδικότερα των 

μθχανοκίνθτων αεροςυμπιεςτϊν, των πυρογενϊν, των θλεκτροπαραγωγϊν ηευγϊν 

ςυγκόλλθςθσ, των θλεκτροπαραγωγϊν ηευγϊν ιςχφοσ και των φορθτϊν ςυςκευϊν 

κραφςθσ ςκυροδζματοσ και αεροφόρων. (Θ παροφςα απόφαςθ ςυμπλθρϊκθκε  με τθν 

υπ' αρικμό. 10399/91 (ΦΕΚ-359 Β) κοινι υπουργικι απόφαςθ). 

 Ρ.Δ.225/89 (ΦΕΚ 106 Α') (Διόρκωςθ Σφαλμάτων ςτο ΦΕΚ 135 Α'/26 -5-89) : Υγιεινι 

και Αςφάλεια ςτα Υπόγεια Τεχνικά 'Ζργα   

 Ρ.Δ. 395/94  (ΦΕΚ Α 220 - Διόρκωςθ Σφαλμάτων ςτο ΦΕΚ 6 Α) : Ελάχιςτεσ 

προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ για τθ χρθςιμοποίθςθ εξοπλιςμοφ εργαςίασ από 

τουσ εργαηόμενουσ κατά τθν εργαςία τουσ ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89/665/ΕΟΚ.  

 Το Ρ.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220Α/94) "Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ για 

τθ χριςθ από τουσ εργαηόμενουσ εξοπλιςμϊν ατομικισ προςταςίασ κατά τθν εργαςία, 

ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89/656/ΕΟΚ".  

 Το Ρ.Δ. 397/94 (ΦΕΚ 221Α/94) "Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ υγιεινισ και αςφάλειασ για 

το χειρωνακτικό χειριςμό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαίτεροσ κίνδυνοσ βλάβθσ τθσ 

ράχθσ και οςφυϊκισ χϊρασ, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 90/269/ΕΟΚ".  

 Το Ρ.Δ. 398/94 (ΦΕΚ 221Α/94) "Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ 

κατά τθν εργαςία ςε εξοπλιςμό με οκόνθ οπτικισ απεικόνιςθσ, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν 

οδθγία 90/270/ΕΟΚ". 

 Το Ρ.Δ. 399/94 (ΦΕΚ 221Α/94) "Ρροςταςία των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ 

που ςυνδζονται με τθν ζκκεςθ ςε καρκινογόνουσ παράγοντεσ κατά τθν εργαςία, ςε 

ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 90/340/ΕΟΚ".  

 Ρ.Δ. 105/95 (ΦΕΚ 67 Α') : Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τθν ςιμανςθ αςφάλειασ 

ι/και υγείασ ςτθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τθν Οδθγία 92/58/ΕΟΚ.  

 Ρ.Δ. 186/1995 (ΦΕΚ-97 Α') : Ρροςταςία των εργαηομζνων από κινδφνουσ που 

διατρζχουν λόγω τθσ ζκκεςισ τουσ ςε βιολογικοφσ παράγοντεσ κατά τθν εργαςία ςε 

ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ του Συμβουλίου 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ.  

 Ρ.Δ. 16/18-1-96 (ΦΕΚ 10 Α'):  Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ 

ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89/654/ΕΟΚ.  

 Ρ.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'):  Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και τθσ υγείασ 

των εργαηομζνων κατά τθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ 89/391/ΕΟΚ και 

91/383/ΕΟΚ. 
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 Ρ.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α) : Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ που 

πρζπει  να εφαρμόηονται  ι κινθτά εργοτάξια ςε ςυμμόρφωςθ  προσ τθν οδθγία 

92/57/ΕΟΚ. 

 Ρ.Δ. 89/13-5-99 (ΦΕΚ 94 Α'): Τροποποίθςθ του Ρ.Δ. 395/94 "Ελάχιςτεσ 

προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ για τθ χρθςιμοποίθςθ εξοπλιςμοφ εργαςίασ από 

τουσ εργαηόμενουσ κατά τθν εργαςία τουσ ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89/655/ΕΟΚ" 

(220/Α) ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου. 

 Αρ. ΔΙΡΑΔ/οικ.889/03 (ΦΕΚ Β 16/14-1-03) : Ρρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ του 

εργαςιακοφ κινδφνου κατά τθν καταςκευι Δθμοςίων Ζργων (ΣΑΙ και ΦΑΙ).  

 Ρ.Δ. 42/03 (ΦΕΚ Α 44/21-2-03) :  Σχετικά με τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τθ 

βελτίωςθ τθσ προςταςίασ τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειασ των εργαηομζνων οι οποίοι 

είναι δυνατόν να εκτεκοφν ςε κίνδυνο από εκρθκτικζσ ατμόςφαιρεσ ςε ςυμμόρφωςθ με 

τθν οδθγία 1999/92/ΕΚ τθσ 16θσ Δεκεμβρίου 1999 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 23/57/28.01.2000). 

 Ρ.Δ. 155/04 (ΦΕΚ 121 Α'/5-7-04) : Τροποποίθςθ του Ρ.Δ. 395/1994 "Ελάχιςτεσ 

προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ για τθ χρθςιμοποίθςθ εξοπλιςμοφ εργαςίασ από 

τουσ εργαηόμενουσ κατά τθν εργαςία τουσ ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89/655/ELK" 

(Αϋ220) όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 2001/45/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Ιουνίου 2001.  

 Αρικ. 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β'/15-2-05) : Επιμόρφωςθ τεχνικϊν αςφάλειασ 

επιπζδου ΔΕ.  

Πλεσ οι δαπάνεσ, που ςυνεπάγονται τα παραπάνω, βαρφνουν τον Ανάδοχο, και ζχουν 

ςυνυπολογιςκεί απ' αυτόν κατά τθ διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ του.  

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να παρζχει ςτο προςωπικό του υπθρεςίεσ τεχνικοφ αςφαλείασ 

και γιατροφ. 

Ιδιαίτερθ ζμφαςθ πρζπει να δοκεί, όςον αφορά τθν υγιεινι και αςφάλεια των 

εργαηομζνων, ςε κζματα όπωσ : 

- Εκπαίδευςθ προςωπικοφ 

- Ενθμζρωςθ με γραπτζσ οδθγίεσ για τουσ κινδφνουσ και τουσ τρόπουσ    

         προςταςίασ. 

- Καταλλθλότθτα εξοπλιςμοφ 

-      Σχζδιο δράςθσ προλθπτικϊν ενεργειϊν αςφάλειασ  

-      Ρρόγραμμα επικεωριςεων αςφάλειασ (ζλεγχοσ και δοκιμζσ)  

-      Μθχανιςμόσ βελτίωςθσ του ςυςτιματοσ. 

 

Άρκρο 19ο  : ΠΡΟΘΕΣΕ ΕΡΓΑΙΕ 

Θ πρόταςθ του Αναδόχου κα βαςίηεται ςτο ότι κα αξιοποιθκεί το ςφνολο των υπαρχόντων 

ιςτϊν του ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ και κα διατθρθκεί το υπάρχον επίπεδο φωτιςμοφ. 

Εάν για τθν επίτευξθ των απαιτοφμενων προτφπων οδοφωτιςμοφ ΕΛΟΤ ΕΝ 13201 / 2004:  
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ι για άλλουσ λόγουσ που επιλζξει ο Διμοσ απαιτθκεί αλλαγι του αρικμοφ και του τφπου 

των φωτιςτικϊν που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1.1 τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ , τότε κα 

εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα από το Άρκρο 7 τθσ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων 

αναφορικά με τον αρικμό και τον τφπο των φωτιςτικϊν.  

 

Σε ότι αφορά τθν τοποκζτθςθ νζων ι τθν μετακίνθςθ υπαρχόντων ιςτϊν ο Ανάδοχοσ κα 

ετοιμάςει ςχετικι μελζτθ και κα υπολογίςει το κόςτοσ τθσ ςχετικισ παρζμβαςθσ και ο 

Διμοσ κα επιλζξει τον τρόπο πραγματοποίθςθσ τθσ. 

 

Άρκρο 20ο  : ΛΟΙΠΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, για κάκε υποχρζωςθ που απορρζει 

από τθν Σφμβαςθ, τθν Ρροκιρυξθ και τον Νόμο. Ο Ανάδοχοσ οφείλει, ςτο πλαίςιο τθσ 

υλοποίθςθσ του ανατεκζντοσ ςε αυτόν ςφμβαςθ,  να υποβάλει ςτουσ εκπροςϊπουσ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, των αρμόδιων εκνικϊν αρχϊν και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, όποτε 

του ηθτθκεί, οποιοδιποτε αποδεικτικό τθσ ομαλισ εξζλιξθσ τθσ Σφμβαςθ, όπωσ, ενδεικτικά, 

φορολογικά ςτοιχεία και δικαιολογθτικά δαπανϊν, ςτοιχεία που αφοροφν τθν πορεία του 

φυςικοφ αντικειμζνου ,ςυμβάςεισ εκπαιδευτϊν κλπ. 

 

Για τθ ςωςτι παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ (φυςικό και οικονομικό αντικείμενο) ο 

Ανάδοχοσ οφείλει να επιτρζπει τθ διενζργεια επιτόπιων ελζγχων από το αρμόδιο ελεγκτικό 

όργανο του Διμου, από τα αρμόδια εκνικά και κοινοτικά όργανα, να ςυνεργάηεται ςτθ 

διενζργεια ελζγχων και να προετοιμάηει και επεξεργάηεται όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία για 

τθν ομαλι διεξαγωγι του ελζγχου.  

 

Άρκρο 21ο  : ΛΤΗ ΤΜΒΑΗ  

Θ Σφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν: 

α.   Ραραδόκθκαν και παραλιφκθκαν όλεσ οι εργαςίεσ τθσ ςφμβαςθσ. 

β.   Ολοκλθρϊκθκε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ και 

γ. Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο 

ςυμβαλλόμενα  μζρθ και αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα 

προβλεπόμενα από τθν Σφμβαςθ. 

 

Άρκρο 22ο : ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ 
Θ Σφμβαςθ μεταξφ του Αναδόχου και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μπορεί να τροποποιείται ςε 

αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, εφ’ όςον ςυμφωνιςουν προσ τοφτο και τα δφο 

ςυμβαλλόμενα μζρθ, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ παρακολοφκθςθσ 

κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 26.2 τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ.  
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Άρκρο 23ο  : ΕΚΧΩΡΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
Τα δικαιϊματα που προζρχονται από τθν Σφμβαςθ που κα υπογραφεί δεν κα είναι με 

κανζνα τρόπο μεταβιβάςιμα ι εκχωρθτζα ςε πρόςωπα διαφορετικά από εκείνα τα οποία 

αναγράφονται ςε αυτιν χωρίσ τθν προθγοφμενθ ςφμφωνθ γνϊμθ του άλλου μζρουσ, που 

παρζχεται μόνον εγγράφωσ. Εξαιρείται θ περίπτωςθ εκχϊρθςθσ τθσ ςφμβαςθσ για λόγουσ 

χρθματοδότθσ τθσ ςφμβαςθσ οπότε αρκεί θ ενθμζρωςθ του Διμου από τον Ανάδοχο.  

 

Άρκρο 24ο  :  ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ 

Πλα τα ςυςτιματα, εξαρτιματα, φωτιςτικά, hardware παραμζνουν ςτθν ιδιοκτθςία Διμου 

από τθν οριςτικι παραλαβι  τουσ. 

 

Άρκρο 25ο  :  ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ και για διάρκεια 

τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν, ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να τθριςει 

εμπιςτευτικζσ και να μθ γνωςτοποιιςει ςε οποιοδιποτε τρίτο, οποιαδιποτε ζγγραφα ι 

πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου και τθν 

εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του. 

Επίςθσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να μθν γνωςτοποιιςει μζροσ ι το ςφνολο του 

αντικειμζνου που κα εκτελζςει χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ του Διμου. 

Ειδικότερα: 

 

 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί εχεμφκεια ωσ προσ τισ εμπιςτευτικζσ 

πλθροφορίεσ και τα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τισ δραςτθριότθτεσ του Διμου ι/ 

και του Φορζα Λειτουργίασ.  Ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία νοοφνται 

όςα δεν είναι γνωςτά ςτουσ τρίτουσ, ακόμα και αν δεν ζχουν χαρακτθριςκεί από τον 

Φορζα Λειτουργίασ ι ο Διμοσ ωσ εμπιςτευτικά. Θ τιρθςθ εμπιςτευτικϊν 

πλθροφοριϊν από τον Ανάδοχο διζπεται από τισ κείμενεσ διατάξεισ και το 

νομοκετικό πλαίςιο και πρζπει να είναι εφάμιλλθ τθσ εμπιςτευτικότθτασ που τθρεί ο 

Ανάδοχοσ  για τον δικό του Οργανιςμό και για τισ δικζσ τουσ πλθροφορίεσ 

εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα. 

 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποφεφγει οποιαδιποτε εμπλοκι των ςυμφερόντων 

του με τα ςυμφζροντα του Φορζα Λειτουργίασ ι του Διμου, να παραδϊςει με τθ 

λιξθ τθσ Σφμβαςθσ όλα τα ςτοιχεία, ζγγραφα κλπ. που ζχει ςτθν κατοχι του και 

αφοροφν ςτο Φορζα Λειτουργίασ ι / και τον Διμο, να τθρεί μια πλιρθ ςειρά των 

αρχείων και εγγράφων και του λοιποφ υλικοφ που αφορά ςτθν υλοποίθςθ και 

διοίκθςθ των εργαςιϊν κακϊσ και ςτισ υπθρεςίεσ που κα παρζχονται ςτο πλαίςιο 

των εργαςιϊν από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρζπει να είναι εφκολα διαχωρίςιμα από 

άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφοροφν τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ  

 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςτατεφει το απόρρθτο και τα αρχεία που αφοροφν 

ςε προςωπικά δεδομζνα ατόμων και που τυχόν ζχει ςτθν κατοχι του για τθν 
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υλοποίθςθ και παραγωγικι λειτουργία των παρεχόμενων υπθρεςιϊν , ακόμθ και 

μετά τθ λιξθ των εργαςιϊν, να επιτρζπει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτον Φορζα 

Λειτουργίασ και ςτα άτομα που ορίηονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι να διενεργοφν, 

κατόπιν ζγγραφθσ αιτιςεωσ, ελζγχουσ των τθροφμενων αρχείων προκειμζνου να 

αξιολογθκεί θ δυνατότθτα υλοποίθςθσ και ολοκλιρωςθσ των εργαςιϊν με βάςθ τα 

αναφερόμενα ςτθ Σφμβαςθ. 

 Θ Ανακζτουςα Αρχι δεςμεφεται να τθρεί εμπιςτευτικά για δφο (2) ζτθ τα ςτοιχεία 

που τίκενται ςτθ διάκεςι τθσ από τον Ανάδοχο εάν αφοροφν ςε τεχνικά ςτοιχεία ι 

πλθροφορίεσ και τεχνογνωςία ι δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ εφόςον αυτά 

φζρουν τθν ζνδειξθ «εμπιςτευτικά ζγγραφο». Σε καμία περίπτωςθ θ 

εμπιςτευτικότθτα δεν δεςμεφει τθν Ανακζτουςα Αρχι προσ τισ αρχζσ του Ελλθνικοφ 

Κράτουσ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 Θ εμπιςτευτικότθτα αίρεται αυτοδικαίωσ ςε περίπτωςθ εκκρεμοφσ δίκθσ, ζνςταςθσ, 

διαιτθςίασ, ςτο απολφτωσ αναγκαίο μζτρο και αποκλειςτικά για χριςθ τθσ από τα 

μζρθ, τουσ δικαςτικοφσ παραςτάτεσ κακϊσ και τουσ δικαςτζσ τθσ διαιτθςίασ. 

 

Άρκρο 26ο  :  ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κατά τθν παροφςα Ρροκιρυξθ, κακϊσ και για τθν εκτζλεςθ τθσ αντίςτοιχθσ ςφμβαςθσ, 

εφαρμόηονται υποχρεωτικά οι διατάξεισ των Νόμων, Ρροεδρικϊν  Διαταγμάτων και λοιπϊν 

νομοκετθμάτων που αναφζρονται παρακάτω ςε περίπτωςθ δε που το νομοκετικό πλαίςιο 

των εν λόγω νομοκετθμάτων δεν μπορεί να καλφψει τισ απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ, 

εφαρμόηονται με ςυμπλθρωματικι είτε ακόμθ και με αναλογικι ερμθνεία (κατά 

περίπτωςθ) οι διατάξεισ των νομοκετθμάτων που αναφζρονται ςτθν επόμενθ παράγραφο. 

1. Ο Νόμοσ 4412/2016.& Ν. 3255/2010 

2. Ο Δθμοτικόσ και Κοινοτικόσ Κϊδικασ (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα τθν παρ. 1 και τθν παρ. 

4 του άρκρου 209 του Ν. 3463/06, όπωσ αναδιατυπϊκθκε με τθν παρ.3 του άρκρου 22 

του Ν.3536/07 

3. Ο Ν.3886/2010 (ΦΕΚ173Α/30.09.2010) «Ρερί δικαςτικισ προςταςίασ κατά τθν ςφναψθ 

Δθμόςιων Συμβάςεων- Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν οδθγία 89/665 

ΕΟΚ όπωσ τροποποιικθκαν με τθν οδθγία 2007/66/ΕΚ και του Συμβουλίου τθσ 11θσ 

Δεκεμβρίου 2007 (Ε335), ςτάδιο που προθγείται τθσ ςφναψθσ ςυμβάςεωσ δθμοςίων 

ζργων, κρατικϊν προμθκειϊν και υπθρεςιϊν. 

4. Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ (εφόςον δεν 

περιλαμβάνονται ςτθν κωδικοποίθςθ), κακϊσ και λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται  

ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ) και 

γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Ρ.Δ., Υ.Α.) και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει τθν 

ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά 

παραπάνω. 
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5. Ο Ν.3852/2010 «Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ- 

πρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

 

Ο Ανάδοχοσ και ο Διμοσ κα προςπακοφν να ρυκμίηουν φιλικά κάκε διαφορά, που τυχόν κα 

προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ που κα 

υπογραφεί. Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και 

ςυγκεκριμζνα τα δικαςτιρια Ακθνϊν, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελλθνικό και 

το Κοινοτικό δίκαιο. 
   

Ο Συντάξασ   
 

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΠΕ 
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1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Αντικείμενο τθσ προσ υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ   «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΟΔΟΦΩΣΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΧΑ ΜΕ ΚΟΠΟ ΣΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΙ ΣΗΝ ΜΕΙΩΗ ΚΟΣΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ». Θ  ςφμβαςθ αφορά ςτθν αναβάκμιςθ του 

φωτιςμοφ των δθμοςίων χϊρων του Διμου Βζλου-Βόχασ, ιτοι του φωτιςμοφ των οδϊν, 

πλατειϊν, πάρκων, παιδικϊν χαρϊν και λοιπϊν κοινοχριςτων χϊρων τθσ πόλθσ. 

Θ Γενικι Τεχνικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Τ.Σ.Υ) αναφζρεται ςτισ εργαςίεσ και τον 

ενδεδειγμζνο τρόπο καταςκευισ των εγκαταςτάςεων του δθμοτικοφ φωτιςμοφ, ςτουσ 

ελζγχουσ και δοκιμζσ των εγκαταςτάςεων και ςτον τρόπο επιμζτρθςθσ και το αντικείμενο 

πλθρωμισ. 

Οι "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ" που αναφζρονται ςτο τμιμα αυτό ιςχφουν για όλεσ τισ  εγκαταςτάςεισ 

δθμοτικοφ φωτιςμοφ.  

 

1.2. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 

Γενικά όλεσ οι θλεκτρικζσ και μθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με 

τουσ ιςχφοντεσ αντίςτοιχουσ Κανονιςμοφσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. Για κάκε είδοσ 

εγκατάςταςθσ ιςχφουν οι κανονιςμοί που αναφζρονται ςτο τεφχοσ τθσ “Τεχνικισ 

Ρεριγραφισ". 

 

1.3. ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 

Ρριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ο Ανάδοχοσ αφοφ ενθμερωκεί για τθν ζκταςθ και τθ 

φφςθ των  εγκαταςτάςεων οδοφωτιςμοφ είναι υποχρεωμζνοσ να προγραμματίςει μαηί με 

τουσ επιβλζποντεσ μθχανικοφσ τθν εκτζλεςθ των διαφόρων εργαςιϊν. 

Για το ςυντονιςμό και τθν απρόςκοπτθ πρόοδο των εργαςιϊν και των ςυνεργείων, ο 

Ανάδοχοσ κα επιςκεφκεί το χϊρο του ζργου για να εντοπίςει τυχόν ανωμαλίεσ που κα 

δυςκόλευαν τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Σε αυτι τθν περίπτωςθ οφείλει να ενθμερϊςει τθν 

Επιβλζπουςα Υπθρεςία πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν. 

 

1.4. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει ζνα Διπλωματοφχο Θλεκτρολόγο Μθχανικό όπωσ 

ορίηεται ςτθν ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων.  

 

1.5. ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Τα ςυνεργεία που κα χρθςιμοποιθκοφν ςε κάκε είδοσ εγκατάςταςθσ πρζπει να είναι 

εξειδικευμζνα με αποδεικνυόμενθ εμπειρία ςε παρόμοιεσ εγκαταςτάςεισ. Ο δε επικεφαλισ 

των ςυνεργείων κα πρζπει να είναι Αδειοφχοσ Θλεκτρολόγοσ Εγκαταςτάτθσ με πείρα ςτισ 

θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ. 
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1.6. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ - ΠΡΟΑΡΜΟΓΕ ΧΕΔΙΩΝ Η ΜΕΛΕΣΩΝ - ΑΠΟΣΤΠΩΗ 

O Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τροποποιεί ι προςαρμόηει ςχζδια ι μελζτεσ, εφ' όςον οι 

τροποποιιςεισ ι προςαρμογζσ επιβάλλονται για λόγουσ ειδικϊν απαιτιςεων των 

μθχανθμάτων ι ςυςκευϊν που κα προςκομίςει και εγκαταςτιςει ι για λόγουσ εμποδίων 

που δθμιουργοφνται κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ από τυχόν μικροαλλαγζσ (π.χ. 

αλλαγι ιςτϊν κλπ.) ι γενικότερα κατά τθν γνϊμθ του Αναδόχου κα ςυντελοφςαν ςτθν 

αρτιότερθ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Τα τροποποιθμζνα ςχζδια, κα ςυντάςςονται κατά τισ υποδείξεισ (ςκαριφιματα, οδθγίεσ, 

κλπ.) τθσ Επίβλεψθσ και κα αποτελοφν ςυμπλθρωματικά ςχζδια των εγκαταςτάςεων. Ο 

Ανάδοχοσ κα τα υποβάλει υποχρεωτικά εισ τετραπλοφν (4) ςτθν Επιβλζπουςα Υπθρεςία για 

ζγκριςθ, κακϊσ και ςε ψθφιακι μορφι αρχείων τφπου *.xls, *.dwg. 

Για όλα τα παραπάνω ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμία επιπλζον αποηθμίωςθ. 

 

1.7. ΠΡΟΩΡΙΝΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να μεριμνιςει με δαπάνθ του για τθν ζγκαιρθ ζκδοςθ από τισ 

αρμόδιεσ αρχζσ (Δθμόςια Επιχείρθςθ Θλεκτριςμοφ, Υπουργείο Χωροταξίασ Οικιςμοφ και 

Ρεριβάλλοντοσ, κλπ.) κάκε αδείασ που κα απαιτθκεί ςφμφωνα με τθν νομοκεςία που ιςχφει 

για τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, τθν εκτζλεςθ τουσ και τθν παράδοςθ των εγκαταςτάςεων 

ετοίμων για λειτουργία. 

Κάκε δαπάνθ ςχετικά με τθν ζκδοςθ των αδειϊν αυτϊν όπωσ ςφνταξθ μελετϊν, ζκδοςθ 

πιςτοποιθτικϊν, υποβολι αιτιςεων και δθλϊςεων, παραλαβι και παράδοςθ φακζλων κλπ. 

βαρφνουν τον Ανάδοχο. Δεν αποτελοφν υποχρζωςθ του Αναδόχου οι δαπάνεσ που κατά ρθτι 

διάταξθ νόμου ι άλλθσ διοικθτικισ απόφαςθσ αποτελοφν υποχρζωςθ του Διμου. 

 

1.8. ΕΡΓΑΙΕ ΕΠΙΜΕΣΡΗΕΩΝ 

Πλεσ οι εργαςίεσ επιμετριςεων κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κα γίνονται με 

φροντίδα και ζξοδα του Αναδόχου, ο οποίοσ κα διακζτει γι' αυτό όλα τα ενδεδειγμζνα 

όργανα και μζςα, κακϊσ και το αναγκαίο ειδικευμζνο προςωπικό, υπό τθν εποπτεία και τον 

ζλεγχο του Επιβλζποντα Μθχανικοφ ι αυτϊν που ενεργοφν με εντολι ι εξουςιοδότθςθ του. 

 

1.9. ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΛΙΚΩΝ 

Πλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτισ εγκαταςτάςεισ κα είναι ςφμφωνα με τισ 

προδιαγραφζσ, τουσ πίνακεσ χαρακτθριςτικϊν μθχανθμάτων και το τιμολόγιο. 

 

1.10. ΠΡΟΣΑΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςτατεφει με απόλυτθ ευκφνθ του ςε κάκε φάςθ και μζχρι 

τζλοσ των εργαςιϊν τισ ζτοιμεσ ι τισ υπό καταςκευι εγκαταςτάςεισ με κάκε τρόπο από τθν 

οποιαδιποτε φκορά. 

Πλα τα υλικά και ςυςκευζσ και εξαρτιματα που απαιτοφνται για τθν καταςκευι των 

εγκαταςτάςεων, κα ελεγχκοφν κατά τθν άφιξι τουσ ςτο εργοςτάςιο και όςα ζχουν υποςτεί 

φκορά ι ηθμιά κατά τθν κρίςθ τθσ Επίβλεψθσ κα απομακρυνκοφν. Τα υλικά που κα 

χαρακτθριςκοφν κατάλλθλα κα αποκθκευκοφν ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Καταςκευαςτι 
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των ι όταν δεν υπάρχουν ςφμφωνα με οδθγίεσ τθσ Επίβλεψθσ. 

Τα υλικά και οι εγκαταςτάςεισ κα προςτατεφονται όπωσ κατά περίπτωςθ αναφζρεται ςε 

κάκε κεφάλαιο τθσ ΓΤΣΥ και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των καταςκευαςτϊν και τθσ Επίβλεψθσ. 

 

1.11. ΕΓΓΤΗΕΙ 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ όλων των 

εγκαταςτάςεων διαρκείασ όπωσ ορίηεται ςτθν Ε.Σ.Υ.  Κατά το διάςτθμα αυτό ο Ανάδοχοσ 

είναι υποχρεωμζνοσ να αποκακιςτά αμζςωσ όλεσ τισ βλάβεσ που τυχόν κα παρουςιαςκοφν 

χωρίσ αποηθμίωςθ και που δεν οφείλονται ςε κακι χριςθ των μθχανθμάτων και ςυςκευϊν.  

Ρροεγκρίςεισ τθσ υπθρεςίασ για τθν προςωρινι παραλαβι τθσ εγκατάςταςθσ δεν 

απαλλάςςουν τον Ανάδοχο από τισ ευκφνεσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ. 
  

1.12. ΟΔΗΓΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

     Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται: 

 Να ςυντάξει ακριβζσ πρόγραμμα ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ, των μθχανθμάτων και 

των εγκαταςτάςεων γενικά που να βαςίηεται ςτισ προδιαγραφζσ των καταςκευαςτϊν 

του εξοπλιςμοφ και των μθχανθμάτων και τισ απαιτιςεισ ςυντιρθςθσ των 

εγκαταςτάςεων. 

 Για κάκε μθχάνθμα ι ςυςκευι που ςφμφωνα με το αντίςτοιχο τμιμα τθσ Τ.Σ.Υ, 

απαιτείται θ υποβολι εγχειριδίου λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ, κα υποβάλλονται τρία 

αντίτυπα για κακζνα απ' αυτά. Το ζνα αντίτυπο κα κατατεκεί πριν τθν ζναρξθ των 

δοκιμϊν ςτο ζργο και τα άλλα δφο πριν το τζλοσ των ςυμβατικϊν εργαςιϊν. 

 Τα εγχειρίδια κα είναι δεμζνα ςε μορφι βιβλίου και κα περιζχουν τισ ακόλουκεσ 

πλθροφορίεσ: 

 Στο εξϊφυλλο κα αναγράφεται θ ζνδειξθ "ΟΔΘΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ", το 

όνομα και θ τοποκεςία του μθχανιματοσ, το όνομα του εγκαταςτάτθ εργολάβου και 

τον αρικμό τθσ ςφμβαςθσ. 

 Επίςθσ, κα περιλαμβάνουν τα ονόματα, τισ διευκφνςεισ και τα τθλζφωνα όλων των 

τυχόν υπεργολάβων που ζλαβαν μζροσ ςτθν εγκατάςταςθ των ςυγκεκριμζνων 

μθχανθμάτων. 

 Τα εγχειρίδια κα διακζτουν πίνακα περιεχομζνων και κάκε τμιμα τουσ κα 

αναφζρεται με τον αντίςτοιχο αρικμό ςελίδασ. 

 Οι οδθγίεσ κα είναι ευανάγνωςτεσ και ευκολονόθτεσ με τυχόν ζνκετα διαγράμματα 

κατάλλθλα διπλωμζνα εντόσ. Επίςθσ, κα περιζχει διαγράμματα κυκλωμάτων και 

αυτοματιςμϊν, κακϊσ και διαδικαςία εκκίνθςθσ, λειτουργίασ και παφςθσ. 

 Θα περιζχει λεπτομερείσ οδθγίεσ ςυντιρθςθσ, οδθγίεσ αςφάλειασ, ενδεικτικά 

διαγράμματα λειτουργίασ, διαδικαςίεσ δοκιμϊν, πλθροφορίεσ αποδόςεων και 

κατάλογο εξαρτθμάτων. 
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 Ο κατάλογοσ εξαρτθμάτων κα περιζχει όλα τα προτεινόμενα εξαρτιματα και τθν πθγι 

προμικειασ των, κακϊσ επίςθσ και το καταλλθλότερο γραφείο ςυντιρθςθσ τθσ 

περιοχισ. 

Γενικά, το εγχειρίδιο κα περιζχει όλεσ εκείνεσ τισ πλθροφορίεσ που κα εξαςφαλίηουν τθν 

καλι και απρόςκοπτθ λειτουργία τουσ και τυχόν πρόςκετα παρεχόμενα εξαρτιματα. 

Υποχρζωςθ του Αναδόχου είναι θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςυντιρθςθσ που κα οριςκεί 

από τον Εργοδότθ, ςτον χειριςμό, ςτον τρόπο ςυντιρθςθσ κακϊσ και ςτισ απαραίτθτεσ 

εργαςίεσ ρφκμιςθσ και ελζγχου όλου του εξοπλιςμοφ και των μθχανθμάτων που κα 

εγκαταςτακοφν ςτον Διμο. 

Για όλα τα παραπάνω ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμία επιπλζον αποηθμίωςθ. 

 

1.13. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕ 

Οι δοκιμζσ γίνονται πάντα με τθν παρουςία του Επιβλζποντα Μθχανικοφ. Ο Ανάδοχοσ είναι 

υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει τα αναγκαία κατά τθν κρίςθ του ι τθν κρίςθ του Επιβλζποντα 

Μθχανικοφ όργανα ελζγχου, υλικά, μικροχλικά κακϊσ και τισ εγκεκριμζνεσ από τουσ 

καταςκευαςτζσ αποδόςεισ και καμπφλεσ απόδοςθσ και να εκτελζςει με δικό του προςωπικό 

τισ δοκιμζσ. Τα όργανα ελζγχου που κα φζρει ο Εργολάβοσ πρζπει να είναι ςε άριςτθ 

κατάςταςθ ζτςι που να πείκουν ότι δίνουν ακριβείσ μετριςεισ. 

Θ δαπάνθ για τθν προμικεια, προςκόμιςθ, διάκεςθ των οργάνων ελζγχου, των υλικϊν και 

μικροχλικά που απαιτοφνται κακϊσ και για κάκε απαιτοφμενθ εργαςία βαρφνει τον 

Ανάδοχο. Ειδικά δεν περιλαμβάνονται ςτθν παραπάνω δαπάνθ θ παροχι και κατανάλωςθ 

θλεκτρικοφ ρεφματοσ, όπωσ και θ παροχι και κατανάλωςθ νεροφ που βαρφνουν τον 

εργοδότθ. 

Αν κατά τθν εκτζλεςθ δοκιμϊν δεν διαπιςτωκεί ανωμαλία, κα ςυνταχκεί πρωτόκολλο 

δοκιμϊν που κα υπογραφεί από τον Επιβλζποντα και τον Ανάδοχο με τισ τυχόν 

παρατθριςεισ του Επιβλζποντα που κα αποτελζςει ςτοιχείο για τθν προςωρινι παραλαβι 

των εγκαταςτάςεων. 

 

1.14. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπ' όψθ του ότι το αντικείμενο πλθρωμισ περιλαμβάνει κάκε 

δαπάνθ που αναφζρεται ι όχι ςτθν ζντεχνθ καταςκευι του αντικειμζνου που περιγράφεται 

ς' αυτζσ, απαραίτθτθ όμωσ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ καταςκευι του, εκτόσ από αυτζσ που 

ρθτά εξαιροφνται. Επίςθσ περιλαμβάνει όλα τα ζξοδα μεταφοράσ και φορτοεκφόρτωςθσ των 

υλικϊν, ςυςκευϊν και μθχανθμάτων.  

 

 1.15. ΦΩΣΙΣΙΚΑ ΩΜΑΣΑ  

Ρριν από οποιαδιποτε παραγγελία φωτιςτικϊν ςωμάτων και λαμπτιρων και για 

επιβεβαίωςθ των τεχνικϊν τουσ χαρακτθριςτικϊν, ςε ςχζςθ μ' αυτά τθσ Τεχνικισ 

Μελζτθσ του ζργου, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να υποβάλει απαραιτιτωσ τα 

παρακάτω ςτοιχεία ςε επίςθμα ζγγραφα του τελικϊσ επιλεγζντοσ καταςκευαςτι των 

φωτιςτικϊν ςωμάτων και λαμπτιρων , ςφραγιςμζνα και υπογεγραμμζνα ςε πρωτότυπο 

από τον Ανάδοχο και από τον καταςκευαςτι των φωτιςτικϊν ςωμάτων και λαμπτιρων : 

1. Λεπτομερι τεχνικά φυλλάδια (PROSPECTUS) 
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2. Διάγραμμα πολικισ κατανομισ ςε δφο επίπεδα, ζνα παράλλθλο και ζνα κάκετο προσ 

τον διαμικθ άξονα του φωτιςτικοφ ςϊματοσ 

3. Στοιχεία υπολογιςμοφ τθσ «οικονομικισ ηωισ»  των λαμπτιρων ςυνοδευόμενα από το 

ςχετικό υπολογιςμό. Επιςθμαίνεται ότι ο ελάχιςτοσ χρόνοσ "οικονομικισ ηωισ" των 

λαμπτιρων που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι 50.000 ϊρεσ και των φωτιςτικϊν ςε 

75.000 ϊρεσ 

4. Τεχνικό φυλλάδιο (PROSPECTUS) του λαμπτιρα με γραφικι απεικόνιςθ του φάςματοσ 

εκπομπισ και με τθν ονομαςτικι φωτεινι ροι του λαμπτιρα.  Εφόςον τα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά των προςφερομζνων φωτιςτικϊν ςωμάτων και λαμπτιρων απζχουν 

αυτϊν τθσ Τεχνικισ Μελζτθσ ,ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυντάξει νζα μελζτθ με νζουσ 

φωτοτεχνικοφσ υπολογιςμοφσ. 

 
Ο Συντάξασ   

 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΠΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΧΑ 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 

ΤΜΒΑΗ: 

 

 

 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 

 

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΟΔΟΦΩΣΙΜΟΤ 

ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΧΑ ΜΕ 

ΚΟΠΟ ΣΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΜΕΙΩΗ 

ΚΟΣΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ» 

1.702.955,00 €  ΔΕΝ 

ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ ΣΟ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΗ (25%)  

ΚΑΙ Ο Φ.Π.Α. (24%) 

 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ                      

ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΘ 

ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΤ  
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Για την υλοποίηςη τησ φμβαςησ 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΜΕ ΣΚΟΡΟ ΤΗΝ  

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  

ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ», 

Σφμφωνα με τθν υπ’ αρικ.  ...2511 /2019 Ρροκιρυξθ   

τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Βζλου-Βόχασ 

 

προςφζρουμε τιμι ςυνολικά 

ςφμφωνα με τον παρακάτω ΡΙΝΑΚΑ Α: 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………… .. 

…………………………………………………………………………………………………………………… .. 

 

(Τίκεται ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ) 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ  Α 

 

 Συνολικι αμοιβι χωρίσ Δικ. Ρροαίρεςθσ και Φ.Ρ.Α.  : …………………….. € 

 Δικαίωμα Ρροαίρεςθσ  : …………………….. € 

     Σφνολο (χωρίσ Φ.Ρ.Α.) : …………………….. € 

 Φ.Ρ.Α. 24% : …………………….. € 

Γενικό φνολο  : …………………….. € 
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 ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

(€) 
ΤΝΟΛΟ (€) 

1 

Α1. Τπηρεςίεσ  Αναβάθμιςησ 

α)  Εργαςίεσ ςχεδιαςμοφ και 

προδιαγραφϊν νζου ςυςτιματοσ 

οδοφωτιςμοφ βαςιςμζνου ςε 

λαμπτιρεσ υψθλισ ενεργειακισ 

απόδοςθσ. 

    

β) Εγκατάςταςθ, παραμετροποίθςθ και 

λειτουργία ςυςτιματοσ προλθπτικισ 

ςυντιρθςθσ (Hardware, Software). 

    

γ) Εγκατάςταςθ, παραμετροποίθςθ και 

λειτουργία ςυςτιματοσ ελζγχου του 

ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ( Hardware, 

Software). 

Τεμάχια 

Φωτιςτικϊν 
   

δ) Ροιοτικόσ ζλεγχοσ και εκτζλεςθ 

κατάλλθλων δοκιμϊν (testing) των 

φωτιςτικϊν υψθλισ ενεργειακισ 

απόδοςθσ και των άλλων υλικϊν που κα 

εγκαταςτακοφν. 

    

ε) Δοκιμαςτικι λειτουργία του 

ςυςτιματοσ για τθν αριςτοποίθςθ τθσ 

λειτουργίασ του 

 

   

ςτ) Υπθρεςίεσ κατάρτιςθσ μελζτθσ και 

ςυμβοφλου αξιοποίθςθσ των 

δθμιουργοφμενων υποδομϊν. 
   

η) Υπθρεςίεσ κατάρτιςθσ μελζτθσ και 

ςυμβοφλου περαιτζρω εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ. 
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 ΤΝΟΛΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ  

 

 

2 

 

 

3 

Α2. Τπηρεςίεσ λειτουργίασ και 

ςυντήρηςησ 

1) Λειτουργία και ςυντιρθςθ του    

ςυςτιματοσ.  

 

 

Ζτθ 

 

 

10 

  

Α3. Τπηρεςίεσ Διοίκηςησ  

1) Διοίκθςθσ ζργου.  

 

Κατ’ αποκοπι 

 

1 
  

1. ΤΝΟΛΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ   
  

ΑΑ ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

(€) 

ΤΝΟΛΟ (€) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Προμήθεια  φωτιςτικϊν και  λαμπτήρων 

α) Φωτιςτικά και λαμπτιρεσ υψθλισ 

ενεργειακισ απόδοςθσ που 

αντικακιςτοφν :  

    

Υψθλόσ φωτιςμόσ με λαμπτιρα 250W 

Hg/Na 
Τεμάχιο    

Υψθλόσ φωτιςμόσ με προβολζα 150W  Τεμάχιο    

Υψθλόσ φωτιςμόσ με λαμπτιρα 125W 

Hg/Na 

Τεμάχιο 
   

Υψθλόσ φωτιςμόσ με λαμπτιρα 23W CFL 

(Αντικατάςταςθ με φωτιςτικό ςϊμα) 

Τεμάχιο 
   

Υψθλόσ φωτιςμόσ με λαμπτιρα 23W CFL 

(Αντικατάςταςθ με λαμπτιρα) 

Τεμάχιο 
   

Χαμθλόσ φωτιςμόσ με λαμπτιρα 23W CFL Τεμάχιο    

 ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ 
Σεμάχια   

 

Α

Α 
ΕΙΔΟ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ (€) 
ΤΝΟΛΟ (€) 
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2 

Προμήθειεσ ςυςτήματοσ ελζγχου & 

ςυςτήματοσ προληπτικήσ 

ςυντήρηςησ  

α)  Υλικά Συςτιματοσ ελζγχου 

 

Τεμάχια  

Φωτιςτικϊν 

 

   

β)  Hardware και  Software 

ςυςτιματοσ ςυντιρθςθσ 
Κατ’ αποκοπι    

2. ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΤΛΙΚΩΝ   

1 

Τπηρεςίεσ εγκατάςταςησ 

1) Εγκατάςταςθ φωτιςτικϊν 

 

Τεμάχια  

Φωτιςτικϊν 

 

   

2) Εγκατάςταςθ υλικϊν του 

ςυςτιματοσ ελζγχου 

 

Τεμάχια  

Φωτιςτικϊν 

 

   

3. ΤΝΟΛΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ   

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 1+2+3  
  

 

 ΤΝΟΛΟ 1+2+3  

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΠΡΟΑΙΡΕΗ (25%).  

 ΤΝΟΛΟ  

 ΦΠΑ (24%)  

 ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ  
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ΠΙΝΑΚΑ Β 

Εγγυθμζνθ ετιςια κατανάλωςθ ενζργειασ 

………………………………………………………………………kWh. 

 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΑΡΘΡΟ 1:  

Για την εκτζλεςη τησ εργαςίασ : 

Για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ «Αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ του Διμου 

Βζλου-Βόχασ με ςκοπό τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και τθν μείωςθ κόςτουσ 

λειτουργίασ». Τιμι χωρίσ δικαίωμα προαίρεςθσ και Φ.Ρ.Α. για διάςτθμα 10 ετϊν : 

……………,00 ευρϊ (Ολογράφωσ………………………………………..  ευρϊ). 

  

ΑΡΘΡΟ 2.Α : Για την εκτζλεςη τησ εργαςίασ.  

Α1. Τπηρεςίεσ  Αναβάθμιςησ 

 

α) “Εργαςίεσ ςχεδιαςμοφ και προδιαγραφϊν νζου ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ βαςιςμζνου 

ςε λαμπτιρεσ υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ“, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι 

και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ.  

β) “Εγκατάςταςθ, παραμετροποίθςθ και λειτουργία ςυςτιματοσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ 

(Hardware, Software).“, ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και τισ Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ. 

γ) “Εγκατάςταςθ, παραμετροποίθςθ και λειτουργία ςυςτιματοσ ελζγχου του ςυςτιματοσ 

οδοφωτιςμοφ( Hardware, Software), ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και τισ 

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ, 

δ) “ Ροιοτικόσ ζλεγχοσ και εκτζλεςθ κατάλλθλων δοκιμϊν (testing) των φωτιςτικϊν 

υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ και των άλλων υλικϊν που κα εγκαταςτακοφν’’, 

ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ 

μελζτθσ, 

ε) “ Δοκιμαςτικι λειτουργία του ςυςτιματοσ για τθν αριςτοποίθςθ τθσ λειτουργίασ του.“, 

ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ 

μελζτθσ, 

ςτ) “Υπθρεςίεσ κατάρτιςθσ μελζτθσ και ςυμβοφλου αξιοποίθςθσ των δθμιουργοφμενων 

υποδομϊν“, ανά ζτοσ (για διάρκεια ςφμβαςθσ Δζκα (10) ζτθ), ςφμφωνα με τθν Τεχνικι 

Ρεριγραφι και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ, 
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η) “Υπθρεςίεσ κατάρτιςθσ μελζτθσ και ςυμβοφλου περαιτζρω εξοικονόμθςθσ ενζργειασ “, 

ανά ζτοσ (για διάρκεια ςφμβαςθσ Δζκα (10) ζτθ), ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι 

και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ, 

 

Τιμι ανά τεμάχιο φωτιςτικοφ: …....……… ευρϊ (……....,00 €) ευρϊ.  

 

ΑΡΘΡΟ 2.Β  

Α2. Τπηρεςίεσ λειτουργίασ και ςυντήρηςησ 

 

Για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ: 

“Λειτουργία και ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ“, ανά ζτοσ (για διάρκεια ςφμβαςθσ 

Δζκα (10) ζτθ), ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

τθσ παροφςασ μελζτθσ, 

Τιμι ανά ζτοσ:  …....……… ευρϊ (……....,00 €). 

 

ΑΡΘΡΟ 2.Γ.  

Τπηρεςίεσ Διοίκηςησ.  

“Υπθρεςίεσ Διοίκθςθσ “,ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και τισ Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ. 

Τιμι (κατ’ αποκοπι): …....……… ευρϊ (……....,00 €).  

 

ΑΡΘΡΟ 3: 

Α3. Προμήθεια φωτιςτικϊν και λαμπτήρων 

Άρθρο Α.3.1 : Για τθν προμικεια φωτιςτικοφ ςϊματοσ υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ 

που αντικακιςτά: 

“ Τψηλό φωτιςμό με λαμπτήρα  250W Hg/Na “, 

ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ 

παροφςασ μελζτθσ, Τιμι (ανά τεμάχιο):  …....……… ευρϊ (……....,00 €). 

 

 

Άρθρο Α.3.2 : Για τθν προμικεια φωτιςτικοφ ςϊματοσ υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ 

που αντικακιςτά:  
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 “Τψηλό φωτιςμό με λαμπτήρα  125W Hg/Na “,  

 ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ 

παροφςασ μελζτθσ, Τιμι (ανά τεμάχιο): …....……… ευρϊ (……....,00 €). 

 

 

Άρθρο Α.3.3  : Για τθν προμικεια φωτιςτικοφ ςϊματοσ υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ 

που αντικακιςτά: 

 “ Τψηλό φωτιςμό με Φωτιςτικό 23W CFL“,  

 ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ 

παροφςασ μελζτθσ, Τιμι (ανά τεμάχιο): …....……… ευρϊ (……....,00 €).  

 

 

Άρθρο Α.3.4  : Για τθν προμικεια λαμπτιρα υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ που 

αντικακιςτά:  

 “ Τψηλό φωτιςμό με λαμπτήρα 23W CFL “,  

 ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ 

παροφςασ μελζτθσ, Τιμι (ανά τεμάχιο): …....……… ευρϊ (……....,00 €).  

 

Άρθρο Α.3.5  : Για τθν προμικεια λαμπτιρα υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ που 

αντικακιςτά:  

 “Xαμηλό φωτιςμό με λαμπτήρα 23W CFL “,  

 ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ 

παροφςασ μελζτθσ, Τιμι (ανά τεμάχιο): …....……… ευρϊ (……....,00 €).  

Άρθρο Α.3.6  : Για τθν προμικεια βραχιόνων φωτιςτικϊν ,  

 ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ 

παροφςασ μελζτθσ, Τιμι (ανά τεμάχιο): Ογδόντα ευρϊ (…,00€).  

 

 

ΑΡΘΡΟ 4: 

Α4. Προμήθειεσ και εγκατάςταςη ςυςτήματοσ ελζγχου & ςυςτήματοσ προληπτικήσ 

ςυντήρηςησ  
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Άρθρο 4.1. : ”Για τθν προμικεια υλικϊν ςυςτιματοσ ελζγχου φωτιςτικϊν ςωμάτων 

υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ”, 

ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ 

παροφςασ μελζτθσ, Τιμι (ανά τεμάχιο): …....……… ευρϊ (……....,00 €).  

 

Άρθρο 4.2. : Για τθν προμικεια υλικϊν  Hardware  και  Software  του ςυςτιματοσ 

ςυντιρθςθσ φωτιςτικϊν ςωμάτων υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ”, 

ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ 

παροφςασ μελζτθσ, Τιμι (κατ’ αποκοπι): …....……… ευρϊ (……....,00 €).  

 

 

ΑΡΘΡΟ 5: 

Εγκατάςταςη φωτιςτικϊν και λαμπτήρων.  

Για τθν εγκατάςταςθ φωτιςτικϊν και λαμπτιρων ςφμφωνα  με τθν τεχνικι περιγραφι και 

τισ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ.  

Τιμι ανά τεμάχιο φωτιςτικοφ: …....……… ευρϊ (……....,00 €).  

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 : 

Εγκατάςταςη Τλικϊν. 

Για τθν εγκατάςταςθ υλικϊν του ςυςτιματοσ ελζγχου ςφμφωνα με τθν τεχνικι περιγραφι 

και τισ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ.  

Τιμι ανά τεμάχιο φωτιςτικοφ: …....……… ευρϊ (……....,00 €).  

 

………………………..                                                                       ………………………… 

 (Τόποσ)                                               (Θμερομθνία) 

         

       Ο Προςφζρων 

        …………………………………………….. 

 Τίκεται υπογραφι και ςφραγίδα 
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